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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين بالستتعراض التدورا الشتامل ،املنشتج وجتب قترار ولت قتو
اإلنستتان  ،١/5دورتتتا السادستتة والعش ترين ا الفتتنة متتن  3١تش ترين األول/أوتتتوبر إىل  ١١تش ترين
الث ت تتاب/نوفمرب  .٢٠١6واستُع ِرضت ت ت ال ت تتة ليتواني ت تتا ا اجللس ت تتة السادس ت تتة املعق ت تتودة ا  ٢تشت ت ترين
الثاب/نوفمرب  .٢٠١6وتترأس وفتد ليتوانيتا نائتب وزيتر العتدل ،بتاوليوس رريستيوناس .واعتمتد الفريتق
العامل التقرير املتعلق بليتوانيا ا جلستا العاشرة املعقودة ا  ٤تشرين الثاب/نوفمرب . ٢٠١6
 -٢وا  ١٢وتتانون الثاب/ينتتاير  ،٢٠١6اختتتار ولت قتتو اإلنستتان فريتتق املقتتررين التتتا
(اجملموعة الثالثية) :جورجيا ،والسلفادور ،وقطر ،لتيسري استعراض الة ليتوانيا.
 -3وعمتالا بج كتتام الفقتترة  ١5متتن مرفتتق قترار ولت قتتو اإلنستتان  ١/5والفقتترة  5متتن
مرفق قرار اجملل  ،٢١/١6صدرت الوثائق التالية ألرراض استعراض الة ليتوان 
يا:
(أ)
و Corr.1
)؛

تقريتتر و/ين/عتترض مكتتتوم قُتتدم وفق ت ا للفقتترة (١5أ)

(A/HRC/WG.6/26/LTU/1

(م) جتميت تع للمعلوم تتات أعدت تتا مفوض تتية األم تتم املتح تتدة الس تتامية حلق تتو اإلنس تتان
(مفوضية قو اإلنسان) وفقا للفقرة (١5م) ( A/HRC/WG.6/26/LTU/2
)؛
(ج) م ت ت ت ت ت تتوجز أعدت ت ت ت ت ت تتا مفوض ت ت ت ت ت تتية ق ت ت ت ت ت تتو اإلنس ت ت ت ت ت تتان وفق ت ت ت ت ت تا للفق ت ت ت ت ت تترة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/26/LTU/3
 -٤وأ يل ت إىل ليتوانيتتا ،عتتن /ريتتق اجملموعتتة الثالثيتتة ،قائمتتة أستتفلة أعتتد ا ستتلفا إستتبانيا،
وأملانيا ،وبلجيكا ،وتشيكيا ،وسلوفينيا ،والسويد ،واملكسيك ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلن تتدا الش تتمالية ،والن تتروي  ،و ولن تتدا .و ت ت األس تتفلة متا تتة عل تتى املوق تتع الش تتبكي اخل تتارجي
لالستعراض الدورا الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أوتتد الوفتتد متتن جديتتد التتزام ليتوانيتتا بعمليتتة الستتتعراض التتدورا الشتتامل بوصتتف ا إجتراءا
فريدا من نوعا لتقييم الة قو اإلنسان ا ول دولة عضو ا األمم املتحدة .ويعك الطابع
العاملي والشمو لعمليتة الستتعراض /بيعتة قتو اإلنستان .وأوتد الوفتد متن جديتد أيضتا التتزام
ليتوانيا بتعزيز قو اإلنسان ومحايت ا على املستويني الو/ين والدو  .وقتد صتدق ليتوانيتا ،منت
اسنجاع استقالهلا عن الحتاد السوفيايت ستابقا ،علتى ييتع الصتكوأل األساستية حلقتو اإلنستان
ووفل امتثال تشريعا ا للمعايري الدولية حلقو اإلنسان .وقد أعطت التوصتيات املقدمتة ختالل
الستتعراض األول زاتا إجيابيتا لعمليتتة حتستتني التشتريعات والسياستتات والتربام الو/نيتتة ا ميتتدان
قو اإلنسان وحتديد التحديات املتبقية واحللول املمكنة.
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 -6وقد أُعد التقرير الو/ين مع مراعاة الة تنفي التوصيات الصادرة عن الستعراض األول
وبالتش تتاور م تتع اجملتم تتع امل تتدب .ونظمت ت وزارة الع تتدل واهليف تتة التنس تتيقية إلع تتداد التقري تتر ال تتو/ين
اجتماعتتات ستتنوية ومواضتتيعية للستتلطات الو/نيتتة واملنظمتتات رتتري احلكوميتتة لضتتمان إجتراء توار
شتتامل متتع ثلتتي اجملتمتتع املتتدب الت ين قتتدموا حتلتتيالا متعمقت ا ومقن تتات بشتتجن تنفيت التوصتتيات.
وباإلض تتافة إىل ذل تتك ،أُ/لعت ت املنظم تتات ر تتري احلكومي تتة عل تتى املش تتروع األوىل للتقري تتر ال تتو/ين،
وأُدرج تعقيبا ا ا التقرير الن ائي.
 -٧واخت ت ت ليتواني تتا خطت توات لض تتمان مش تتاروة املنظم تتات ر تتري احلكومي تتة بص تتورة فعال تتة ا
عمليتتات اختتتاذ الق ترارات ا وتتال قتتو اإلنستتان .وقتتد فُتتوض ول ت املنظمتتات رتتري احلكوميتتة
املنشتتج تتديثا للمستتاعدة ا حتقيتتق ت ا اهلتتد  .واعتمتتد الربملتتان ا عتتام  ٢٠١3قانون تا يتعلتتق
باملنظم تات رتتري احلكوميتتة وي تتد إىل يفتتة بيفتتة مواتيتتة هلتتا ،ويكفتتل اروف ت ا مالئمتتة ألنشتتطت ا.
وينشتتط ول ت املنظمتتات رتتري احلكوميتتة ،و تتو يفتتة استشتتارية تتتتجلف متتن ثلتتني عتتن م سستتات
الدولة واملنظمات رري احلكومية ،من عام  ،٢٠١٤لضمان مشاروة ثلي اجملتمع املدب ا وضع
السياسات املتعلقة بجنشطتا وتنفي ا.
 -٨وقت تتد ت تتد عت تتدد مت تتن التطت تتورات اإلجيابيت تتة من ت ت الست تتتعراض األول ال ت ت ا أُجت تترا ا
عتتام  .٢٠١١وقتتدم مكتتتب أمتتني املظتتامل لتتد الربملتتان ا عتتام / ٢٠١5لتتب اعتمتتاد ا إ/تتار
املبادئ املتعلقة روتز امل سستات الو/نيتة لتعزيتز ومحايتة قتو اإلنستان (مبتادئ بتاري ) .ويعمتل
املكتتتب من ت عتتام  ٢٠١٤وآليتتة وقائيتتة و/نيتتة ا إ/تتار الربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة
التع ت يب ورتتري متتن ضتتروم املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو امل ينتتة .وقتتد باشتترت
اإلدارة احلكوميت تتة اجلديت تتدة ،و ت تتي إدارة األقليت تتات القوميت تتة ،أنشت تتطت ا ا عت تتام  ،٢٠١5وتول ت ت
مس ولية يفة الظرو الالزمة ملشاروة أفراد األقليات القومية بصورة شاملة ا احليتاة الجتماعيتة
والسياسية والثقافية للبلد.
 -٩ونف ت ت ليتواني تتا بنش تتاط سياس تت ا املتعلق تتة باملس تتاواة ب تتني اجلنس تتني م تتن أج تتل مكافح تتة
التمييز ضد املرأة ،ورفع معدل مشاروة املرأة ا ييع مستتويات احلكتم .وشتكل املستاواة بتني
اجلنسني أيضا مسجلة ذات أولوية ا السياسة اخلارجية .واضطلع رئيستة ليتوانيتا بتدور رائتد بتني
زعماء العامل من خالل اللتزام شخصيا بدعم محايتة قتو املترأة وتعزيز تا .وترأست  ،ا أيلتول/
ستتبتمرب  ،٢٠١6مناقش تتة رفيع تتة املستتتو خ تتالل ال تتدورة احلادي تتة والستتبعني للجمعي تتة العام تتة ل م تتم
املتحدة بشجن الكلفة القتصادية للعنف املمارس على املرأة ،يث قطع العديد من الدول األعضاء
ا األمم املتحدة التزامات واسعة النطا للقضاء على العنف املمارس على املرأة .وشكل املساواة
ا احلقو بني األفراد ومتتع ول فرد بفرص متكاففة مع اآلخرين إ د األولويات الرئيسية للربنام
الو/ين بشجن تكاف الفرص بني النساء والرجال للفنة  .٢٠١6-٢٠١٢وأُقر الربنام الرابع بشجن
تكاف الفرص بني النساء والرجال ا عام .٢٠١5
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 -١٠ول يزال وتمع الروما حمتور ترويتز سياستة الدولتة املتعلقتة باألقليتات القوميتة ،يتث يظتل
الروما يشكلون أشتد الففتات رمانتا متن النا يتة الجتماعيتة .وقتد نتُفت ت أو ل تتزال تُنفت أربعتة
برام متعاقبتة لتدم الرومتا ا اجملتمتع ،تا في تا الربنتام البلتدا للفتنة  ٢٠١٩-٢٠١6إلدمتاج
الرومتتا ال ت ين يعيشتتون ا خمتتيم وريتيمتتاا ا فيلنيتتوس ،ملعاجلتتة متتا يعتتاب منتتا الرومتتا متتن مشتتاول
تتعلتتق باإلقصتتاء الجتمتتاعي والتعلتتيم والصتتحة ،واحلفتتاع علتتى ثقتتافت م وتقاليتتد م ،وتعزيتتز رو
التسامح ا اجملتمع.
 -١١وعالوة على ذلك ،أقرت احلكومة ا عام  ٢٠١5خطة العمل املشنوة بني امل سسات
بشتتجن عتتدم التمييتتز للفتتنة  ٢٠٢٠-٢٠١5متتن أجتتل احلتتد متتن التمييتتز وضتتمان تكتتاف الفتترص
والتوعيتتة وتعزيتتز التستتامح .وشتتكل استتتعراض البلطيتتق الفختترا ال ت ا نظمتتتا ،ا عتتام ،٢٠١6
املنظم تتات ر تتري احلكومي تتة العامل تتة ا و تتال ق تتو املثلي تتات واملثلي ت تني ومزدوجت تي املي تتل اجلنس تتي
ومغ تتايرا اهلوي تتة اجلنس تتانية و ت تاملي ص تتفات اجلنس تتني ،تط تتورا إجيابيت ت ا .وعل تتى عكت ت الس تتنوات
السابقة ،فقد نُظم ا الستعراض دون أية عوائق ،واستنعى النتبتا علتى نطتا واستع ،وشتارأل
فيا املوافون العموميون وأعضاء الربملان .وا إ/ار ول قو اإلنسان ،دعم ليتوانيا إنشاء
ولي تتة اخلب تتري املس تتتقل املع تتين باحلماي تتة م تتن العن تتف والتميي تتز عل تتى أس تتاس املي تتل اجلنس تتي واهلوي تتة
اجلنستانية .وا عتتام  ،٢٠١6قتدم مكتتتب أمتني املظتتامل املعتين بتكتتاف الفترص متتع املنتتد التتو/ين
للمستاواة والتنتوع للمترة الثالثتتة اجلتوائز الو/نيتة للمستاواة والتنتتوع إىل األشتخاص واملنظمتات الت ين
أبتتدوا متي تزا ا تعزيتتز املستتاواة وعتتدم التمييتتز .وشتتكل ت اجل توائز معلم تا ام تا ا وتتا التوعيتتة
ومكافحة التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية و تاملي
صفات اجلنسني ا ليتوانيا.
 -١٢وأدرج ق تتانون العم تتل املعتم تتد تتديث ا مب تتدأ املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني وع تتدم التميي تتز و ظ تتر
التمييز املباشر ورري املباشر القائم على أس خمتلفة ،ا في ا امليل اجلنسي.
 -١3واعتمتتدت وزارة التعلتتيم والعلتتوم ،ا تش ترين األول/أوتتتوبر عتتام  ،٢٠١6برناو ت ا إلزامي ت ا
بشجن الصحة واحلياة اجلنسية واألسرية باعتبار عنصرا إلزامي ا ا التعليم البتدائي والثانوا.
 -١٤وباإلضافة إىل املعلومات املتعلقة بتنفي اتفاقية قو األشتخاص ذوا اإلعاقتة والتواردة
ا التقريتتر التتو/ين ،أفتتاد الوفتتد باعتمتتاد خطتتة عمتتل لتنفي ت التوصتتيات الصتتادرة عتتن جلنتتة قتتو
األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة .وأُعتتد ،ا وقت ل تتق ،مشتتروع خطتتة عمتتل للفتتنة .٢٠٢٠-٢٠١6
وقتد ُعتدل القتتانون املتتدب ل خت بتن جديتتد ا تقيتتيم قتدرات األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة وتتتدابري
جديتتدة لتقتتدد التتدعم هلتتم ا اختتتاذ القترارات .ويتمثتتل األستتاس املنطقتتي الت ا يقتتوم عليتتا القتتانون
اجلدي تتد ا ض تترورة احلف تتاع عل تتى األ لي تتة القانوني تتة ق تتدر اإلمك تتان وت تتوفري ال تتدعم ال تتالزم جلمي تتع
األشخاص ا ارسة قوق م.
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 -١5وأقرت احلكومة مشروع قانون يتدرج اإلعاقتة والعمتر ضتمن أستبام التمييتز احملظتورة التيت
يعاقب علي ا وجتب القتانون اجلنتائي .ويعتترب قتانون اجلترائم اإلداريتة ،الت ا ستيدخل يتز النفتاذ
ا عام  ،٢٠١٧الكرا ية ارفا مشددا للعقوبة.
 -١6ونتيجت تتة لإلصت تتال ات الت تتيت ش ت ت د ا نظت تتام الست تتجون ا عت تتام  ،٢٠١5مل تعت تتد تعت تتاب
م سستتات ا تجتتاز األشتتخاص مستتلوال احلريتتة متتن الوتظتتاع .ويغطتتي نتتزلء الستتجون  ٧5ا
املائتة متتن القتتدرة الستتتيعابية اإلياليتتة لتلتتك امل سستتات .وقتتد عملت احلكومتتة علتتى جتديتتد تلتتك
امل سسات وفتح مستشفى جديدا للسجناء.
 -١٧وقد أجرت ليتوانيا إصال ات اسناتيجية ا حماولة من ا للقضاء على الفستاد و ستن
ترتيب ت تتا ا امل شت تتر العت تتاملي ملت تتدروات الفست تتاد ،ليصت تتل إىل  6١ا عت تتام  ،٢٠١5مقابت تتل  5٠ا
عتتام  .٢٠١١وتشتتارأل ليتوانيتتا بنشتتاط من ت عتتام  ٢٠١3ا الفريتتق العامتتل املعتتين بالرشتتوة التتتابع
ملنظمتتة التعتتاون والتنميتتة ا امليتتدان القتصتتادا ،وتستتعى إىل أن تكتتون عض توا وامتتل العضتتوية ا
ا الفريق.
 -١٨والتزم ت احلكومتتة بقبتتول املزيتتد متتن الالجفتتني متتن التتدول األختتر األعضتتاء ا الحتتتاد
األوروال .ووافق ت ليتوانيتتا علتتى قبتتول  ١ ١٠5لجف تني ا إ/تتار خطتتة الحتتتاد األوروال ل تنقل م
وتو/ين م .وسيكون بإمكان امل تاجرين والالجفتني متن بلتدان ثالثتة والت ين للكتون تصتاريح إقامتة
ليتوانيتة اللتحتا بستتو العمتل والنتتدماج ا احليتاة العامتتة ،وذلتك بفضتتل املستاعدة الجتماعيتتة
املقدمة وتدابري اإلدماج املتخ ة .وقد ُخصص متويل إضاا ا امليزانية الو/نية لعام  ٢٠١٧لتلبيتة
ا تياجات الالجفني.
 -١٩وقتدم مكتتتب أمتتني املظتامل لتتد الربملتتان /لبتا للحصتتول علتتى العتمتاد وم سستتة و/نيتتة
حلق تتو اإلنس تتان ا ديس تتمرب  ٢٠١5بع تتد إج ت تراء مش تتاورات مستفيض تتة م تتع خمتل تتف أص تتحام
املصتتلحة لتقيتتيم متتا إذا وانت نتتاأل اجتتة إىل إدختتال تعتتديالت قانونيتتة لضتتمان امتثتتال املكتتتب
ملبادئ باري  .وسيُحدد موعد استعراض ا الطلب ا تشرين الثاب/نوفمرب .٢٠١6
 -٢٠و ُعت تني املكت تتب بص تتفتا اآللي تتة الوقائي تتة الو/ني تتة وج تتب الربوتوو تتول الختي تتارا لتفاقي تتة
منا ضتتة التع ت يب .وقتتد أجتتر ختتالل الستتنوات التتثال املاضتتية أوثتتر متتن  ١٢٠زيتتارة ألمتتاون
ال تجتاز وقتدم أوثتر متن  3٠٠توصتية إىل الدولتتة وامل سستات البلديتة بشتجن أمتور من تا اتترو
العتتي ا الستتجون ،وختتدمات الرعايتتة الصتتحية املقدمتتة للمحتج تزين والستتجناء ،واألنشتتطة التتيت
متتتارس ختتارج الزنزانتتات ،واحلمايتتة متتن املعاملتتة الستتيفة وإعتتادة التج يتتل .ودعتتا املكتتتب إىل حتستتني
األوض تتاع ا م سس تتات الص تتحة العقلي تتة ،تتا ا ذل تتك ض تتمان تتد أدح م تتن مس تتا ة املعيش تتة
للمرضتتى ،واحلتتق ا اخلصوصتتية ،وتستتجيل تتالت تقييتتد احلروتتة وحتليتتل الشتتكاو أو الطلبتتات.
وقتتد أدت توصتتيات املكتتتب بشتتجن م سستتات الرعايتتة الجتماعيتتة إىل تعتتديل التشتريعات املتعلقتتة
باخلتتدمات الجتماعيتتة وحتستتني نوعيتتة اخلتتدمات املقدمتتة .ومتتع ذلتتك ،فتتال ي تزال متتن الض تترورا
حتسني نوعية اخلدمات املقدمة ل شخاص ذوا اإلعاقة.
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باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢١أدىل  6٤وفتتدا ببيانتتات ختتالل جلستتة التحتتاور .وتتترد التوصتتيات املقدمتتة ختتالل جلستتة
ا التقرير .
التحاور ا الفرع الثاب من
 -٢٢وأعربت ت ت ي وري ت تتة فن ت تتزويال البوليفاري ت تتة ع ت تتن تق ت تتدير ا للتص ت تتديق عل ت تتى اتفاقي ت تتة ق ت تتو
األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة وبروتوووهلتتا الختيتتارا ختتالل الفتتنة قيتتد الستتتعراض وتتتوافر ختتدمات
خاصتتة ل شتتخاص ذوا اإلعاقتتة .ول ظت متتع التقتتدير الفخنفتتاض املستتجل ا معتتدلت األميتتة
ا أوساط الروما وزيادة عدد أ/فال الروما ا املدارس البتدائية.
 -٢3وأشتتادت أفغانستتتان بليتوانيتتا لتصتتديق ا علتتى الربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ض تتة
التع ت يب والتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة ييتتع األشتتخاص متتن الختفتتاء القستترا وتنفي ت ا للربنتتام
الو/ين الرابع بشجن تكاف الفرص بني النساء والرجال .وأشادت أفغانستان أيضا بليتوانيا لتفوق ا
على العديد من الدول األوروبية ا وال املساواة ا األجور بني الرجال والنساء.
 -٢٤وأثن ألبانيا على ليتوانيتا ملواصتلة تعاو تا متع املنظمتات الدوليتة حلمايتة قتو اإلنستان
وانض تتمام ا إىل التفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة يي تتع األش تتخاص م تتن الختف تتاء القس تترا والربوتوو تتول
الختيارا لتفاقية منا ضة التع يب .ودع ليتوانيا إىل تعزيز آليات قو اإلنسان.
 -٢5ور ب أندورا بالتدابري اليت اخت ا ليتوانيا ملكافحة العنف املنز والعنتف القتائم علتى نتوع
اجلتتن  ،تتا ا ذلتتك التوقيتتع علتتى اتفاقيتتة ولت أوروبتتا بشتتجن منتتع ومكافحتتة العنتتف بتاملرأة والعنتتف
املنز (اتفاقية اسطنبول) ،والتعديالت اليت أدخل على القانون اجلنائي وقانون اإلجتراءات اجلنائيتة
ا عام  .٢٠١5ول ظ اجل ود املب ولة لتحسني نظام محاية قو الطفل.
 -٢6ور ب األرجنتني بتصتديق ليتوانيتا علتى عتدة صتكوأل دوليتة حلقتو اإلنستان وشتجعت ا
على النضمام إىل الصكوأل اليت مل تصبح /رفتا في تا بع ُتد .وأبترزت األرجنتتني بعتا اخلطتط التيت
اعتمد ا ليتوانيا ملكافحة التمييز.
 -٢٧ور ب أرمينيا بالتدابري اليت اخت ا احلكومة لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء ،وبالتتدابري
املتخت ة ملكافحتة العنتتف األسترا .ول ظت أرمينيتتا متع التقتدير أن ليتوانيتتا قتدم املستاعدة التقنيتتة
ا وال قو اإلنسان ا بلدان الشراوة الشرقية لالحتاد األوروال ،ول سيما ا أرمينيا.
 -٢٨ور ب أسناليا بالسناتيجية الو/نية إلدماج الروما .وأعرب عن قلق ا إزاء ما تشت د
السجون ومراوز ال تجاز من أوضاع ستيفة ومتن استتخدام مفترط للقتوة واوتظتاع ،وإزاء قتو
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية ا ليتوانيا.
 -٢٩وأثنت أذربيجتان علتتى ليتوانيتا لتقويتتة إ/ار تا املعيتتارا وامل سستي لتعزيتتز قتو اإلنستتان
ومحايت تتا والتصتتديق علتتى الربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة التعت يب واتفاقيتتة ولت أوروبتتا
بشجن مكافحة الجتار بالبشر .ور ب أذربيجتان بالطلتب الت ا قدمتتا امل سستة الو/نيتة حلقتو
اإلنسان للحصول على العتماد.
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 -3٠ول ظ ت ت بت تتيالروس خت تتربة ليتوانيت تتا ا إج ت تراء مشت تتاورات مواضت تتيعية مت تتع املنظمت تتات رت تتري
احلكومية والتقدم ال ا أ رزتا ا تنفي التوصيات الصادرة عتن الستتعراض األول ملكافحتة الجتتار
بالبشتتر ومكافحتتة العنتتف األستترا والعنتتف املمتتارس علتتى امل ترأة .وأعرب ت بتتيالروس عتتن قلق تتا إزاء
العديد من واد خطام الكرا ية ا وسائط اإلعالم وا تصرحيات بعا السياسيني.
 -3١ور بت بلجيكتتا بتاخلطوات التتيت اختت ا ليتوانيتتا بشتتجن التوصتتيات التتيت وافقت علي تتا ا
الستعراض األول ،لكن ا ذورت أنا ل يزال ناأل وال للتحسني .وأعرب عن قلق تا البتال إزاء
انتشار العنف األسرا املمارس على املرأة وإزاء املواقف السلبية اليت ما فتف تتزايتد جتتا املثليتات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسني.
 -3٢ور ب ت ت البوست تتنة واهلرست تتك بت تتاخلطوات املتخ ت ت ة إلرست تتاء أس ت ت قوي ت تة حلمايت تتة قت تتو
اإلنسان ،ل سيما التصديق على التفاقية الدولية حلماية ييع األشخاص من الختفتاء القسترا
والربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة التعت يب .وأثنت علتتى ليتوانيتتا ملتتا قامت بتتا متتن حتستتني
وتعزيتتز لإل/تتار القتتانوب ملكافحتتة العنتتف املمتتارس علتتى املترأة ،وللج تتود املتواصتتلة التتيت بت لت ا ملنتتع
العنف باملرأة واملساعدة اليت قدمت ا لضحايا العنف.
 -33واعنفت ت الربازي تتل بالتق تتدم الت ت ا أ رزت تتا ليتواني تتا ا مكافح تتة العن تتف بت تاملرأة والتص تتدا
للعنتتف األستترا ،ول ظ ت أن التجتترد الص تريح لالرتصتتام الزوجتتي لكتتن أن يستتا م ا زيتتادة
تعزيز قو اإلنسان للمرأة ومحايت ا .وأعربت الربازيتل عتن قلق تا إزاء التقتارير التيت تتحتد عتن
ال تجاز رري القانوب مللتمسي اللجوء وامل اجرين رري النظاميني وإزاء وضع الالجفني.
 -3٤ور ب ت ون تتدا بالتش تريعات ال تتيت اعتم تتد ا ليتواني تتا لص تتون احلري تتات األساس تتية ،تتا في تتا
القانون املتعلق باملساواة ا املعاملة وقانون تكاف الفرص بتني املترأة والرجتل .وشتددت علتى أ يتة
مواصتتلة ب ت ل اجل تتود متتن أجتتل التنفي ت الكامتتل للتشتريعات الراميتتة إىل مكافحتتة معتتاداة الستتامية،
وتعزيز قو األ/فال واألشخاص ذوا اإلعاقة وإعماهلا.
 -35واعنفت شتيلي بالتقتتدم الت ا أ رزتتتا احلكومتة ،تا ا ذلتتك التصتديق علتتى صتكوأل قتتو
اإلنستتان واعتمتتاد خطتتط عمتتل ،وتلتتك املتعلقتتة بإدمتتاج الرومتتا .وأعرب ت عتتن تقتتدير ا للتعتتديالت التتيت
أُدخل على القانون اجلنائي واليت ترمي إىل القضاء على العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا.
 -36وأعربت الصتتني عتتن تقتتدير ا للج تتود التتيت بت لت ا ليتوانيتتا لتنفيت الربنتتام التتو/ين بشتتجن
تكتتاف الفتترص بتتني النستتاء والرجتتال ،واعتماد تا للتعتتديالت التتيت أُدخل ت علتتى القتتانون اجلنتتائي
وق تتانون اإلجت تراءات اجلنائي تتة ،واملب تتادرات ال تتيت اختت ت ا ملكافح تتة العن تتف ب تتاملرأة والعن تتف األس تترا
والتدابري اليت اعتمد ا حلماية قو الطفل.
 -3٧وشتتجع ووستتتاريكا ليتوانيتتا علتتى التصتتديق علتتى الربوتووتتول الختيتتارا امللحتتق بالع تتد
ال تتدو اخل تتاص ب تتاحلقو القتص تتادية والجتماعي تتة والثقافي تتة .وأعرب ت ت ع تتن قلق تتا ألن ليتواني تتا
مل تنشئ م سسة و/نية حلقو اإلنسان ا يتماشى مع مبادئ باري  .وأعرب أيضت ا عتن قلق تا
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إزاء التقتتارير التتيت تفيتتد بإستتاءة معاملتتة األ/فتتال ذوا اإلعاقتتة العقليتتة ،والعقوبتتة البدنيتتة ،والعنتتف
املم تتارس عل تتى األ/ف تتال ا املن تتزل ،والعن تتف األس تترا ،والتميي تتز ض تتد األقلي تتات ،وارتف تتاع مع تتدل
النتحار ،وارتفاع معدل اإلج اض ا أوساط الشابات.
 -3٨وأثنت ت ورواتي تتا عل تتى ليتواني تتا للتع تتديالت ال تتيت أدخلت تتا عل تتى الق تتانون اجلن تتائي وق تتانون
اإلج تراءات اجلنائيتتة متتن أجتتل تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتتى العنتتف املمتتارس علتتى امل ترأة
والعن تتف األس تترا وض تتمان ص تتول الض تتحايا عل تتى املس تتاعدة الفعال تتة .وش تتجع احلكوم تتة عل تتى
تس ت تريع وت تترية ج ود تتا الرامي تتة إىل ت تتوفري احلماي تتة م تتن العن تتف الق تتائم عل تتى ن ت توع اجل تتن وجت تترد
الرتصام الزوجي.
 -3٩وأدل تشيكيا ببيان وقدم توصيات.
 -٤٠ور ب مصتر بالتعتديالت القانونيتة املعتمتدة للتصتدا للعنتف األسترا وستد الفجتوة ا
األجتتور بتتني اجلنستتني عتتن العمتتل املتستتاوا القيمتتة .وقال ت مصتتر إ تتا ل تتزال تشتتعر بتتالقلق إزاء
التعصب وتزايد عدد اجلرائم املرتكبة بدافع الكرا ية وأعمال العنصرية وور األجانب.
 -٤١ول ظ ت إستتتونيا متتع التقتتدير انضتتمام ليتوانيتتا إىل املعا تتدات األساستتية حلقتتو اإلنستتان
وتعاو ا على حنو وامل مع اإلجراءات اخلاصة ل متم املتحتدة .ور بت باإلاتازات التيت حتققت ا
وال املساواة بني اجلنسني ومحاية قو املرأة واألشخاص املنتمني إىل األقليات القومية .وشجع
ليتوانيا على إشراأل اجملتمع املدب ا وضع سياسة ملكافحة الجتار بالبشر وا تنفي ا وتقييم ا.
 -٤٢ول ظ فنلندا بعا التحسن ا وال الصحة واحلقو اجلنسية واإلاابيتة .ول ظت
بارتيتتا إشتراأل منظمتتات األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة ا وضتتع الربنتتام التتو/ين إلدمتتاج األشتتخاص
ذوا اإلعاقة ا اجملتمع.
 -٤3ور ب فرنسا بتصديق ليتوانيا على التفاقية الدولية حلماية ييع األشخاص من الختفاء
القسرا ،والربوتووول الختيارا لتفاقية منا ضة التع يب خالل الفنة املشمولة بالتقرير.
 -٤٤ور ب جورجيا بتصديق ليتوانيا على الربوتووول الختيارا لتفاقية منا ضة التعت يب،
وب تتاجل ود ال تتيت بت ت لت ا م تتن أج تتل إنش تتاء م سس تتة و/ني تتة حلق تتو اإلنس تتان وفقت ت ا ملب تتادئ ب تتاري .
ول ظت ت جورجي تتا أن ليتواني تتا ق تتد ق تتدم املس تتاعدة التقني تتة لبل تتدان أخ تتر  ،ت تا في تتا جورجي تتا،
واخت ت تدابري لتحسني نظام محاية قو الطفل.
 -٤5وأعرب ت أملانيتتا عتتن قلق تتا إزاء عتتدم إ تراز تقتتدم لتقلتتيص عقوبتتة الستتجن ملتتدد /ويل تتة
وحتسني أوضاع السجون ا ليتوانيا.
 -٤6وأفاد وفد ليتوانيا بجن الدستور والتشريعات احمللية تكفتل قتو األشتخاص املنتمتني إىل
األقليتتات العرقيتتة ،تتا في تتا ق تتم ا استتتخدام لغتتت م و ارستتة شتتعائر ديتتن م واجملتتا رة بثقتتافت م
و ويت م .وقد أعطي األولوية لت يفة بيفة منسجمة إلدماج األقليات العرقية ا اجملتمع الليتتواب،
واحلفتتاع علتتى ويا تتا ولغا تتا وثقافا تتا الو/نيتتة بستتبل من تتا تنفيت برنتتام لتعزيتتز التستتامح .ومتثتتل
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األقلية البولندية ،اليت حتمل نصيب ا من املس ولية ا كم البلد ملدة عامني ،أوضح دليتل علتى
إعم تتال ت ت ا احل تتق .وحيظ تتى ثل تتو األقلي تتات القومي تتة بتمثي تتل جي تتد ا الربمل تتان املنتخ تتب تتديثا.
وأنشتتف إدارة األقليتتات القوميتتة ا عتتام  .٢٠١5وقتتد اجتتتاز مشتتروع الق تانون املتعلتتق باألقليتتات
القومية مر لتني من املرا ل الثال ا إجتراءات اعتمتاد ا الربملتان .وأثتار ت ا املشتروع مستائل
ساسة اقتض التوصل إىل اتفا مشنأل بني ييع أصحام املصلحة بشج ا.
 -٤٧ولكن ألفراد األقليات القومية الرئيسية الدراسة بلغا م األصلية متن ريتاض األ/فتال إىل
اجلامعة .وتلق املدارس اليت تستخدم لغتات األقليتات متتويالا يفتو بنستبة  ٢٠ا املائتة التمويتل
ال ا صل عليا املدارس العادية .وقد روزت أوىل اجتماعات اللجنة الستشتارية التيت أنشتج ا
إدارة األقليتتات القوميتتة ا عتتام  ٢٠١6علتتى أداء امتحتتان الثانويتتة العامتتة باللغتتة األم .وعقتتدت
وزارة التعليم اجتماعات دورية مع ثلي األقليات القومية.
 -٤٨ووفقا لتعداد السكان لعام  ،٢٠١١بل عدد الرومتا الت ين يعيشتون ا ليتوانيتا ٢ ١١5
شخص ا حيمل  ٩3.3ا املائة من م اجلنسية الليتوانية .وجيرا تنفي برناوني اثنني إلدماج الروما.
وقتد افخنفضت مستتويات األميتتة وعتدم استتتكمال التعلتيم البتتتدائي ا أوستاط الرومتتا متتن  ٤٧ا
املائتتة ا عتتام  ٢٠٠١إىل  ٨ا املائتتة ا عتتام  .٢٠١5وعقتتدت لقتتات دراستتية ملدرستتي أ/فتتال
الروما .وجيرا اختاذ تدابري خاصة لتعزيز إدماج أ/فال الروما ال ين يعيشون ا خميم وريتيماا.
 -٤٩وقد افخنفض معدلت البطالة ا أوساط الروما خالل الفتنة املشتمولة بتالتقرير .وخصصت
أم توال متتن الحتتتاد األوروال لتمويتتل املشتتاريع الراميتتة إىل إدمتتاج الرومتتا ا ستتو العمتتل .ووفتترت بلديتتة
فيلنيوس السكن الجتماعي ألسر الروما ال ين يعيشون ا خميم وريتيمتاا .وا عتام  ،٢٠١5استتفاد
توا  ٨٩ا املائ تتة م تتن الروم تتا م تتن الت تتجمني الص تتحي اإللزام تتي .ويس تتعى مكت تتب أم تتني املظ تتامل املع تتين
بتكاف الفرص واملنظمات رري احلكومية إىل التصدا للمواقف السلبية املستمرة جتا الروما.
 -5٠وقت تتد ارتفت تتع عت تتدد امل ت تتاجرين والالجفت تتني القت تتادمني إىل ليتوانيت تتا .وأ/لق ت ت احلكومت تتة ا
عتام  ٢٠١5برناوتا ملستاعدة األشتتخاص املنحتدرين متن أصتل ليتتواب وأفتراد أستر م لالنتقتال متتن
وع تتدل
من تتا/ق ا أووراني تتا إىل ليتواني تتا بع تتد تعق تتد الوض تتع األم تتين واإلنس تتاب ا أووراني تتا و وهل تتاُ .
القتتانون املتعلتتق بالوضتتع القتتانوب ل جانتتب ا أواختتر عتتام  ٢٠١5ملواءمتتتا متتع النظتتام األوروال
املشنأل للجوء .وأُنشف أيض ا جلنة لتنسيق إعادة تو/ني األجانب.
 -5١وبغيتتة تعزيتتز انتتدماج األجانتتب ال ت ين منح توا اللجتتوء ،وفتترت ليتوانيتتا هل ت لء األشتتخاص
اإلقامتة امل قتتتة ا مروتز استتتقبال الالجفتني ،يتتث يتلقتون إعانتتات شت رية لتغطيتتة تكتاليف الغت اء
واملص تتاريف البس تتيطة ،وحيص تتلون عل تتى التعل تتيم والعم تتل والرعاي تتة الجتماعي تتة والرعاي تتة الص تتحية.
وقدم املنظمات رري احلكوميتة التدعم إلدمتاج األجانتب ا خمتلتف اجملتمعتات احملليتة .ونُظمت
محتتالت توعيتتة عامتتة لتعزيتتز التستتامح والتفتتا م املتبتتادل ا اجملتمتتع .وتلق ت ليتوانيتتا  ٨.١ماليتتني
ي تتورو م تتن ص تتندو الحت تتاد األوروال للج تتوء واهلج تترة واإلدم تتاج م تتن أج تتل متوي تتل برناو تتا ال تتو/ين
للفنة .٢٠٢٠-٢٠١٤
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 -5٢وأعرب ت رواتيمتتال عتتن قلق تتا إزاء ورود تقتتارير تتعلتتق بتتالتنميط والتمييتتز العنصتترا ضتتد
أفتراد األقليتتات العرقيتتة الو/نيتتة ا ليتوانيتتا ،وإزاء عتتدم وجتتود استناتيجيات /ويلتتة األجتتل ملكافحتتة
ا النوع من اإلي اء.
 -53ول ظ ت تتاييت اعتمتتاد خطتتة عمتتل إدمتتاج الرومتتا للفتتنة  ،٢٠٢٠-٢٠١5ومشتتروع
القانون املتعلق بالعمالة واندماج األشخاص ذوا اإلعاقة بصتورة أفضتل ا اجملتمتع ،ول ستيما ا
عمليات اختاذ القرارات.
 -5٤ور ب ت ت نغاريت تتا بقبت تتول ليتوانيت تتا العديت تتد مت تتن التوصت تتيات الصت تتادرة عت تتن الست تتتعراض األول
وتص تتديق ا عل تتى الربوتوو تتول الختي تتارا لتفاقي تتة منا ض تتة التع ت يب واتفاقي تتة خف تتا تتالت انع تتدام
اجلنس تتية لع تتام  ،١٩6١تتا أد إىل ختفي تتف ش تتروط اإلقام تتة بالنس تتبة إىل بع تتا األش تتخاص ع تتدلي
اجلنسية .ور ب خبطة العمل اجلديدة إلدماج الروما ،ول ظ ارتفاع عدد الت الجتار بالبشر.
 -55وأثنت ت إندونيس تتيا عل تتى ليتواني تتا للج تتود ال تتيت بت ت لت ا م تتن أج تتل تعم تتيم مراع تتاة ق تتو
اإلنس تتان ا يي تتع الت تربام احلكومي تتة ،وتعزي تتز اجل تتود الرامي تتة إىل حتقي تتق املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني،
وإشراأل اجملتمع املدب ،وحتسني نظام محاية قو الطفل.
 -56وأعرب ي ورية إيران اإلسالمية عن قلق ا إزاء النت اوات املن جيتة حلقتو األقليتات،
وخطتتام الكرا يتتة الصتتادر عتتن السياستتيني ،والتمييتتز ضتتد أ/فتتال الرومتتا ،وارتفتتاع معتتدل العنتتف
املمارس على املرأة ،وإساءة معاملة األ/فال ،والجتار بالبشر.
 -5٧وأشتتاد العترا بليتوانيتتا لعتماد تتا ق توانني ترمتتي إىل تنفيت التفاقيتتات الدوليتتة وإلدراج تتا
قتتو اإلنس تتان ا براو تتا الو/ني تتة للف تتنة  .٢٠١6-٢٠١٢ور تتب بالتص تتديق عل تتى التفاقي تتة
الدولية حلماية ييع األشخاص من الختفاء القسرا ،وبتحسن خدمات استقبال األجانب.
 -5٨ووررت آيرلندا دعو ا إىل ليتوانيا إلنشتاء م سستة و/نيتة مستتقلة حلقتو اإلنستان ،وفقت ا
ملبتتادئ بتتاري  .ور ب ت باعتمتتاد الربنتتام التتو/ين ملنتتع العنتتف األستترا .وشتتا/رت اللجنتتة املعنيتتة
حبقتتو اإلنستتان ش توارل ا بشتتجن تزايتتد املواقتتف والتصتترفات الستتلبية التتيت تستتت د ففتتة املثليتتات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسني.
 -5٩ول ظ ت إس ترائيل التتتدابري التتيت اخت ت ا ليتوانيتتا للتصتتدا ملختلتتف أن تواع اجل ترائم املرتكبتتة
بدافع الكرا ية بسبل من ا النويز على تدريب متوافي إنفتاذ القتانون علتى التعامتل الستليم متع ت
اجلرائم .وأعرب عن تفاؤهلا إزاء تنفي الربنام الو/ين إلدماج األشخاص ذوا اإلعاقة ا اجملتمع.
 -6٠وأثنت إيطاليتتا علتتى ليتوانيتتا لعتماد تتا الربنتتام التتو/ين الرابتتع بشتتجن تكتتاف الفتترص بتتني
النستتاء والرجتتال ،والربنتتام التتو/ين ملنتتع العنتتف األستترا وتقتتدد املستتاعدة للضتتحايا .وشتتجع
ليتوانيا على مواصلة السعي إىل القضاء على العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا .
 -6١ور ب ت قريريزستتتان بتعزيتتز اإل/تتار التش تريعي ،والتصتتديق علتتى بعتتا صتتكوأل قتتو
اإلنسان ،والتدابري العملية الرامية إىل تعزيز قو اإلنسان ومحايت ا.
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 -6٢وأثن ت لتفي تتا عل تتى ليتواني تتا ملس تتا ت ا ا تعزي تتز ري تتة التجم تتع وتك تتوين اجلمعي تتات م تتن
خالل مشاروت ا الفعالة ا ول قو اإلنسان .ول ظ التدابري املتخ ة لتعزيز املستاواة بتني
الرج تل وامل ترأة .و/لب ت لتفيتتا تقتتدد تفاصتتيل عتتن التتتدابري املتخ ت ة لتعزيتتز التعتتاون بتتني احلكومتتة
الو/نية واحلكومات احمللية لتنفي معايري قو اإلنسان.
 -63ور ب ليبيا بالتزام ليتوانيا بالتعاون مع الستعراض الدورا الشتامل ،وأشتادت جب ود تا
الرامية إىل تنفي عدد من التوصيات املتعلقة حبقو اإلنسان وسيادة القانون اليت ظي بالقبول
أثناء استعراض ا األول.
 -6٤وأثن ملديف على ليتوانيتا للتقتدم الت ا أ رزتتا ا تعزيتز املستاواة بتني اجلنستني ،تا ا
ذلتتك األجتتر املتستتاوا لقتتاء العمتتل املتس تتاوا ،وتنفي ت الربنتتام التتو/ين ملنتتع العنتتف األس تترا ا
الف تتنة  .٢٠١5-٢٠١٤وأعربت ت مل تتديف ع تتن تق تتدير ا للج تتود املب ول تتة م تتن ليتواني تتا لتحس تتني
اتترو ال تجتتاز ،تتا ا ذلتتك برناو تتا الرامتتي إىل حتستتني ترشتتيد أداء مرافتتق ال تجتتاز لتتد
الشر/ة للفنة .٢٠١5-٢٠٠٩
 -65ول ظ ت ت بنم تتا انض تتمام ليتواني تتا إىل التفاقيت تتة الدولي تتة حلماي تتة يي تتع األش تتخاص مت تتن
الختف تتاء القس تترا ،والت تتدابري ال تتيت اختت ت ا ملن تتع العن تتف األس تترا ،والس تتتغالل اجلنس تتي لل ُقص تتر،
واستغالل األ/فال ا املواد اإلبا ية ،والجتتار باألشتخاص .وأعربت عتن قلق تا إزاء ورود تقتارير
تتعلق بالتنميط والعنصرية ضد األقليات العرقية وامل اجرين والالجفني .
 -66وأثىن اجلبل األسود على ليتوانيا للتزام ا بتعزيز املستاواة بتني اجلنستني ،وجل ود تا الراميتة
إىل تت تتدريب أربت تتام العمت تتل ا القطت تتاعني العت تتام واخلت تتاص بشت تتجن األجت تتر املتست تتاوا لقت تتاء العمت تتل
املتستتاوا ،والتتتدابري التتيت اختت ا ملكافحتتة العنتتف املمتتارس علتتى امل ترأة والتحقيتتق ا تتالت ت ا
العن تتف ومحاي تتة الض تتحايا .وأع تترم ع تتن قلق تتا إزاء إس تتاءة معامل تتة األ/ف تتال ا م سس تتات الرعاي تتة
وانعدام الفرص املتا ة ل /فال.
 -6٧وأثنت موزامبيتتق علتتى ليتوانيتتا للتقتتدم الت ا أ رزتتتا ،ل ستتيما فيمتتا يتعلتتق باملستتاواة بتتني
اجلنستتني ،تتا ا ذلتتك املستتاواة ا األجتتر بتتني الرجتتل وامل ترأة ،ومكافحتتة العنتتف األستتر والعنتتف
القتتائم علتتى نتتوع اجلتتن  ،و قتتو األقليتتات .ول ظ ت موزامبيتتق الربنتتام التتو/ين الرابتتع بشتتجن
تك تتاف الف تترص بت تني النس تتاء والرج تتال ( )٢٠٢١-٢٠١5والت تتدابري التشت تريعية املتعلق تتة ب تتالتحقيق
السابق للمحاومة.
 -6٨وأثنت ت ناميبي تتا عل تتى ليتواني تتا لعتم تتاد خط تتة العم تتل لع تتام  ٢٠١5بش تتجن ع تتدم التميي تتز
واملوافقتتة علتتى خطتتة عمتتل إدمتتاج الرومتتا للفتتنة  .٢٠٢٠-٢٠١5ول ظ ت ناميبيتتا اإلج تراءات
التتيت اخت ت ا وزيتتر العتتدل ا وتتال قتتو اإلنستتان .وأعرب ت ناميبيتتا عتتن قلق تتا إزاء الفج توة ا
األجور بني املرأة والرجل.
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 -6٩وأعرب ت ولنتتدا عتتن قلق تتا إزاء تزايتتد املواقتتف الستتلبية ضتتد املثليتتات واملثلي تني ومزدوج تي
امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسني ووصم أفراد ت الففتة .ور بت
بإنشتاء آليتتة تعتتاون مشتنوة بتتني امل سستتات لتحستني ستتبل محايتتة املتدافعني عتتن قتتو اإلنستتان،
ورأت أنا من املمكن اختاذ تدابري أخر ا ا الشجن.
 -٧٠وأف تتادت ليتواني تتا بافخنف تتاض ع تتدد ن تتزلء الس تتجون م تتن  ١٠ ٠٠٠س تتجني إىل ٧ ٠٠٠
ستتجني ا الستتنوات األختترية .ويعتتز ت ا الناجتتع جزئيت ا إىل فتترض عقوبتتات بديلتتة .وقتتد تتد
حتول منطي من استخدام سلب احلرية وعقوبة أساسية إىل فرض عقوبات بديلة.
 -٧١واعتمتتد ا عتتام  ٢٠٠٩عتتدد متتن التعتتديالت اهلامتتة التتيت أُدخلت علتتى القتتانون اجلنتتائي
فيمتتا يتعلتتق بتتاجلرائم املرتكبتتة بتتدافع الكرا يتتة .ونُظمت للمتتوافني العمتتوميني عتتدة أنشتتطة تدريبيتتة
ووقعت ا عتام  ٢٠١5مت ورة تفتا م بتني
بشجن الصكوأل القانونية اليت حتظر التمييتز العنصتراُ .
إدارة الشتتر/ة ومنظمتتة األمتتن والتعتتاون ا أوروبتتا بشتتجن وضتتع ب ترام تتتدريب مل توافي الشتتر/ة ا
وتتال مكافحتتة جرلتتة الكرا يتتة وتطبيتتق األ كتتام ذات الصتتلة ا القتتانون اجلنتتائيَّ .
ونف ت مكتتتب
املنظمتتة الدوليتتة لل جتترة ا فيلنيتتوس وإدارة الشتتر/ة ا عتتامي  ٢٠١3و ٢٠١٤مشتتروع ا بعن توان
"األستاليب املبتكتترة لتطتتوير وفتاءات متتوافي الشتتر/ة ا وتال ف تتم الفتوار الثقافيتة" ،متتع النويتتز
على املساواة وعدم التمييز .ونُظم ا عتامي  ٢٠١١و ٢٠١٢دورتتان تتدريبيتان أخريتان حتت
عن توان "اخلصتتائص ال ت ُتمميزة للتواصتتل متتع الضتتحايا" و"تعزيتتز عتتدم التمييتتز :تنفي ت سياستتة تكتتاف
الفرص" .وا عامي  ٢٠١3و ،٢٠١٤نف مكتب املدعي العام ،بالتعتاون متع نقابتة احملتامني ا
ليتوانيتتا ،برنتتام " "HELPالتتتدريمل ملكافحتتة التمييتتز لفائتتدة املتتدعني العتتامني واحملتتامني استتتنادا إىل
السوابق القضائية ذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان.
 -٧٢وتتضتتمن ج ترائم الكرا يتتة ال تتيت ش ت د ا ليتوانيتتا اجل ترائم املرتكب تتة بتتدوافع عنص ترية وإثني تتة
وو/نيتتة ودينيتتة ،واحل تواد املتعلقتتة بكتتر األجانتتب ومعتتاداة الستتامية ومعتتاداة املثليتتني ،وخطتتام
الكرا ية .وقد افخنفا عدد اجلترائم املستجلة ،ويعتز ذلتك إىل حتستن م تارات املتوافني املكلفتني
بإنفاذ القانون ،واختاذ تدابري وقائيتة متن قبيتل نشتر معلومتات ا وستائط اإلعتالم عتن التحقيقتات
اجلاريتتة بشتتجن اجل ترائم املرتكبتتة بتتدافع الكرا يتتة وق ترارات احملتتاوم ذات الصتتلة ،وتنفي ت امل سستتات
العامة واملنظمات رري احلكومية لربام متعلقة كافحة التمييز.
 -٧3ودعم ليتوانيا بقوة عمل املنظمات رري احلكومية املعنية حبقو اإلنسان ،وأول أ ية
وبرية للتعاون بني احلكومة و املنظمات .ويع املنتد الو/ين للمساواة والتنوع ،ال ا أنشتئ
ا عتتام  ،٢٠١٠بتتني املنظمتتات رتتري احلكوميتتة العامل تتة ا وتتال مكافحتتة التمييتتز ضتتد الفف تتات
الض تتعيفة والتميي تتز عل تتى أس تتاس ن تتوع اجل تتن أو اإلعاق تتة أو املي تتل اجلنس تتي أو العم تتر أو ال تتدين أو
املعتق تتد أو األص تتل العرق تتي أو اإلث تتين .واعتم تتدت احلكوم تتة ا و تتانون الثاب/ين تتاير  ٢٠١5خط تتة
العمل املشنوة بني امل سسات بشجن عدم التمييز للفنة  .٢٠٢٠-٢٠١5وتتمثل أ دا خطة
العمتتل ت ا احلتتد متتن التمييتتز القتتائم علتتى األستتبام امل ت وورة آنف ت ا متتن ختتالل التوعيتتة العامتتة،
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وتعزي تتز ال ت تنام ،وتعزي تتز عم تتل امل تتدافعني ع تتن ق تتو اإلنس تتان الع تتاملني ا و تتال ع تتدم التميي تتز
واملساواة ،ودعم اجلوائز الو/نية السنوية للمساواة والتنوع.
 -٧٤وتتوفر التشتريعات الو/نيتتة احلمايتة متتن انعتدام املستاواة والتمييتتز .وقتد وتترس قتانون العمتتل
اجلديد مبادئ تكاف الفرص ،واملساواة ا املعاملة بني الرجل واملترأة ا العمتل ،واألجتر املتستاوا
عن العمل املتساوا القيمة .وُورس أيضا ا التشريعات الو/نية مبتدأ مراعتاة مست وليات املتوافني
األسرية .وُ/لب متن أربتام العمتل ا تنام تق املتوافني ا العتودة ،بعتد إجتازة األمومتة أو األبتوة
أو اإلجازة الوالدية ،إىل نف الوايفة أو إىل وايفة معادلتة هلتا متع متتتع م بظترو عمتل ل تقتل
امتيازات عن ارو عمل رري م .وعالوة على ذلك ،أُبدا قدر أورب من املرونتة جتتا األم تات
واآلبتتاء ال ت ين يرربتتون ا العمتتل رتتري املتف ترال متتن ختتالل تك تري ستتاعات عمتتل مرنتتة أو حتديتتد
ساعات العمل حبسب الفرد .ول لك ،فتإن القتانون اجلديتد يلتزم أربتام العمتل ستاعدة املتوافني
على أداء مس وليا م األسرية.
 -٧5وبغية حتقيق املساواة بني اجلنسني على املستو احمللي ،وضع املنظمات رري احلكومية
متتع وزارة الضتتمان الجتمتتاعي والعمتتل ب ترام تتتدريب ألربتتام العمتتل .و وجتتب التش تريع ال تو/ين
اجلديد ،يُلزم أربام العمتل ا أمتاون العمتل التيت يتجتاوز متوستط عتدد العتاملني في تا  5٠عتامالا
باعتماد ونشر التدابري الرامية إىل تنفي سياسة تكاف الفرص.
 -٧6ول ظت النتتروي تنفيت التشتريعات املتعلقتتة بتتالعنف األستترا ،وأفتتادت بضتترورة املتابعتتة
لتجمني املوارد والقدرات الالزمة .وشجع على إذواء الوعي بشجن العنتف األسترا ،تا ا ذلتك
العنف املمارس على األ/فال ،واإلسراع بوترية تنفي عملية إ اء الرعاية امل سسية.
 -٧٧ور ب ت باوستتتان بإنشتتاء آليتتة و/نيتتة حلمايتتة قتتو اإلنستتان وتعزيز تتا .ول ظ ت وضتتع
خطط و/نية خمتلفة إلعمال احلق ا الصتحة والتعلتيم للنستاء واأل/فتال واألشتخاص ذوا اإلعاقتة.
وأعرب عن تقدير ا للج ود الرامية إىل ضمان احلماية من العنف األسرا وإدماج أقلية الروما.
 -٧٨واعنف ت املكس تتيك بالتق تتدم احمل تترز فيم تتا يتعل تتق باملس تتاواة ب تتني اجلنس تتني والقض تتاء عل تتى
العنتف املمتارس علتى املترأة .ور بت بالتتدابري املتخت ة حلمايتتة قتو املثليتات واملثليتني ومزدوجتتي
امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية ،ولكن ا رأت بجن بإمكان ليتوانيا حتسني اإل/ار التشتريعي
املتعلتتق بتالعنف األستترا ،وإ تراز املزيتتد متتن التقتتدم ا وتتال مكافحتتة التمييتتز القتتائم علتتى أستتاس
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية.
 -٧٩ور ب ت الفلبتتني ب تاجل ود التتيت ب ت لت ا ليتوانيتتا للتصتتدا للعنتتف األستترا والعنتتف القتتائم
عل تتى ن تتوع اجل تتن  .وأعربت ت ع تتن قلق تتا إزاء الفج تتوة ا األج تتور ع تتن العم تتل املتس تتاوا القيم تتة
وتساءل عن الكيفية اليت عاجل هبا ليتوانيا املسجلة .واستفسرت الفلبني عن أستبام عتدم
إنشاء م سسة و/نية حلقو اإلنسان ا يتماشى مع مبادئ باري .
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 -٨٠واعنفت بولنتتدا بتاجل ود التتيت بت ل لتنفيت التوصتتيات الصتتادرة عتتن الستتتعراض األول.
وأثارت بعا القضايا فيما يتعلق حبالة األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية ا ليتوانيا.
 -٨١ور ب الربتغال بتقدد مكتب أمني املظامل لد الربملان /لب اعتمتاد وم سستة و/نيتة
حلقو اإلنسان وجب مبادئ باري  .وأثن على ليتوانيا لربناو ا الو/ين ملنع العنتف األسترا،
واجل تتود ال تتيت ب ت لت ا ملكافح تتة و تتر األجان تتب والعنص ترية وخط تتام الكرا ي تتة والتميي تتز ا وس تتائط
اإلعالم وا أوساط اجلم ور.
 -٨٢وأثنت ت روماني تتا عل تتى ليتواني تتا ملختل تتف الت تربام ال تتيت اعتم تتد ا لتعزي تتز ق تتو اإلنس تتان
ومحايت ا وتعزيز التعاون بني احلكومة املروزية واحلكومات احملليتة ا تنفيت معتايري قتو اإلنستان.
وشجع ليتوانيا على مواصلة تعزيز ج ود ا ا وال قو اإلنسان.
 -٨3وأع تترم الحت تتاد الروس تتي ع تتن قلق تتا إزاء تف تتاقم مظ تتا ر النزع تتة القومي تتة والنازي تتة اجلدي تتدة
والعنصرية وور األجانب ،وعدم وجود قتانون بشتجن األقليتات القوميتة وحمتاولت احلكومتة ارستة
الرقابة على وسائط اإلعالم .ورأ ا سياستة احلكومتة الراميتة إىل وضتع الليتتوانيني الت ين ستاندوا
النازيني األملان ا مصا األبطال أمرا مثريا لإلزعاج.
 -٨٤ور ب اململكة العربية السعودية بالتقدم الت ا أ رزتتا ليتوانيتا ا وتال قتو اإلنستان
منت ت استعراضت ت ا األول .وأعربت ت ع تتن قلق تتا إزاء ارتف تتاع ع تتدد اجلت ترائم املرتكب تتة ب تتدافع الكرا ي تتة
والتمييز ضد ملتمسي اللجوء واملسلمني.
 -٨5وأثن ت ت ص ت تربيا علت تتى ليتوانيت تتا ملت تتا ب لتت تتا مت تتن ج ت تتود تصت تتديا للتحت تتديات الت تتيت واج ت ت تتا
فيما يتعلق بإقامتة العتدل ومنتع التعت يب وحتستني أوضتاع الستجون .وشتجع ليتوانيتا علتى تعزيتز
م سسات الرقابة املستقلة .ور ب صربيا باجل ود املب ولتة ملكافحتة الجتتار بالبشتر ،وأثنت علتى
ليتوانيا لعتزام ا اعتماد قانون بشجن األقليات.
 -٨6وأثن ت ستتلوفينيا علتتى ليتوانيتتا لتصتتديق ا علتتى الربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة
التع يب والربوتووولني رقم  ١5و ١6امللحقني باتفاقية محاية قو اإلنسان واحلريات األساسية
(التفاقي تتة األوروبيت تة حلق تتو اإلنس تتان) ،وإنش تتاء إدارة األقلي تتات القومي تتة ،ووض تتع بت ترام ت تتدريب
للش تتر/ة بش تتجن مكافح تتة اجل ترائم املرتكب تتة ب تتدافع الكرا ي تتة وإدراج التثقي تتف الق تتانوب ا امل تتدارس.
ول ظ سلوفينيا التحديات املستمرة ا وال املساواة وعدم التمييز.
 -٨٧وأعرب ت إس تتبانيا ع تتن تق تتدير ا للت تزام ليتواني تتا باحل تتد م تتن الفق تتر واإلقص تتاء الجتم تتاعي،
وحتسني التعليم وفترص احلصتول علتى اخلتدمات الصتحية .وأعربت عتن قلق تا ألن القتانون املتدب
جييتتز أن ُجتتتر  ،بتتإذن متتن احملتتاوم ،عمليتتات جرا يتتة ل شتتخاص ذوا اإلعاقتتة الفاقتتدين ل ليتتة
القانونيتتة دون م توافقت م .و ث ت ليتوانيتتا علتتى إ تراز تقتتدم فيمتتا يتعلتتق حبمايتتة قتتو املثليتتات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسني.
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 -٨٨ول ظت ت الس تتويد أن الق تتانون املتعل تتق باحلماي تتة م تتن العن تتف األس تترا ل يض تتمن محاي تتة
األ/فتتال متتن العقوبتتة البدني تة ،وأن اتفاقيتتة استتطنبول مل يُصتتد علي تتا بعت ُتد ،وأن املواقتتف الستتلبية
جتا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنستانية و تاملي صتفات اجلنستني
ل تزال سائدة.
 -٨٩ور بت سويسترا بالتقتتدم احملتترز ا وتتال قتتو املترأة ،ول ستتيما الربنتتام التتو/ين بشتتجن
تكاف الفرص بني النساء والرجال ( .)٢٠٢١-٢٠١5وأعرب سويسترا عتن قلق تا إزاء اخلطتام
التمييتتزا والتش تريعات واملمارستتات التمييزيتتة فيمتتا يتعلتتق بامليتتل اجلنستتي واهلويتتة اجلنستتانية ،علتتى
الررم من التوصيات املقدمة إىل ليتوانيا خالل استعراض ا األول.
 -٩٠ول ظ /اجيكستان اجل ود اليت ب لت ا ليتوانيا ا وال التعاون مع املنظمات الدولية
حلقتتو اإلنستتان متتن أجتتل تعزيتتز امتثاهلتتا للصتتكوأل الدوليتتة حلقتتو اإلنستتان وحتستتني التش تريعات
الو/ني تتة .ور بت ت /اجيكس تتتان بالربن تتام ال تتو/ين ومحل تتة التوعي تتة العام تتة بش تتجن تك تتاف الف تترص،
واجل ود املب ولة ملكافحة العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا.
 -٩١وأثن تيمور -ليشيت على ليتوانيا لعتماد تا خطتة العمتل املشتنوة بتني امل سستات بشتجن
عدم التمييز وخطة العمل املتعلقة بإدماج الروما .ول ظ مع التقدير إدراج قضايا قو اإلنسان
ا الربنام احلكومي ،وتنظيم وزارة العدل لتدريب ا وال قو اإلنسان ،وإنشاء إدارة األقليتات
القومية .وأعرب تيمور  -ليشيت عن قلق ا إزاء العنف املمارس على النساء ذوات اإلعاقة.
 -٩٢وأثن ت ت تروي تتا عل تتى ليتواني تتا مل تتا ققت تتا م تتن إا تتازات ا و تتال املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني،
واألشت تتخاص ذوا اإلعاقت تتة ،ورعايت تتة األ/فت تتال ،ومكافحت تتة الجتت تتار ا البشت تتر ،وحتست تتني أوضت تتاع
السجون .ور ب ترويا بإعادة إنشاء إدارة األقليات القومية.
 -٩3وأثن أوورانيا على ليتوانيا لدو ا القيم األساسية حلقو اإلنسان ا الربام احلكومية،
ولتعاو تتا م تتع آلي تتات ق تتو اإلنس تتان التابع تتة ل م تتم املتح تتدة وامل سس تتات األوروبي تتة .ول ظ ت
املستتاعدة املقدمتتة إىل األقليتتات القوميتتة ،واملستتاعدة التقنيتتة املقدمتتة ا وتتال قتتو اإلنستتان إىل
البلدان األخر  ،واملسا ة املالية اليت قدمت ا ليتوانيا إىل املفوضية السامية حلقو اإلنسان.
 -٩٤ور ب اململكتة املتحتدة بتاجل ود املب ولتة متن ليتوانيتا للتصتدا للعنتف األسترا والجتتار
ا البشر .ور ب أيض ا بإنشاء إدارة ل قليات القومية للنويز على تنفي السياسات وأثن على
اا استضافة استعراض البلطيق الفخرا ا عام .٢٠١6
 -٩5ور بت ت الولي تتات املتح تتدة األمريكي تتة باإلص تتال ات ال تتيت أدخلت تتا ليتواني تتا عل تتى الرعاي تتة
امل سستتية ل /فتتال ،وجب ود تتا الراميتتة إىل التصتتدا للعنتتف األستترا ،ومتتا اضتتطلع بتتا متتن تنستتيق
بني الوزارات جل ود مكافحة الجتار بالبشر .وأعرب عن قلق ا إزاء انتشتار العنتف األسترا ،وعتدم
وفايتتة التمويتتل املخصتتص حلمايتتة ضتتحايا الجتتتار ،والتحيتتز ضتتد املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل
اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية ،وعدم إمكانية صول الروما بشكل رري متييزا على السكن.
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 -٩6ول ظ أورورتواا متع التقتدير التصتديق علتى الربوتووتول الختيتارا لتفاقيتة منا ضتة
التع ت يب والتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة يي تتع األش تتخاص م تتن الختف تتاء القس تترا .ول ظ ت أيض تا
اجل تتود املب ولتتة لتنفي ت التوصتتيات الصتتادرة عتتن الستتتعراض األول ،تتا في تتا تلتتك التتيت تتتدعو إىل
ب ت ل اجل تتود ملكافح تتة العن تتف األس تترا والعن تتف الق تتائم عل تتى ن تتوع اجل تتن  .وبينم تتا ل ظت ت أن
العقوبة البدنية ل /فال حمظورة قانون ا ا ليتوانيا ،شجع السلطات على إنفاذ التشتريعات ذات
الصلة ا املمارسة العملية.
 -٩٧ور ب ت ت ت ت اجلزائت ت ت تتر ت ت ت تتنح األولويت ت ت تتة حلقت ت ت تتو اإلنست ت ت تتان ا خطت ت ت تتة عمت ت ت تتل احلكومت ت ت تتة ا
الفت تنة  ٢٠١6-٢٠١٢واعتم تتاد خط تتة عم تتل مش تتنوة ب تتني امل سس تتات ض تتد التميي تتز ،والربن تتام
الو/ين الرابع بشجن تكاف الفرص بني النساء والرجال (.)٢٠٢١-٢٠١5
 -٩٨وأف تتاد وف تتد ليتواني تتا أن بل تتد ي تتدين بش تتدة اجلت ترائم واإليديولوجي تتة النازي تتة نظت ترا للخس تتائر
اجلسيمة اليت تكبد ا خالل احلرم العامليتة الثانيتة .وقتد عانت ليتوانيتا متن ال تتالل والضتط اد
متتن النازيتتة واألنظمتتة الشتتمولية الستتوفياتية .و تتي تعلتتي شتتجن ذوتتر ييتتع ضتتحايا تلتتك األنظمتتة
وتشيد باألشتخاص الت ين وتافحوا الستتبداد والقمتع ،تن فتي م عناصتر املقاومتة املنا ضتة للنازيتة
والس تتوفيي  .ويعت تترب الق تتانون اجلن تتائي جرلت تةا جنائيت تةا فع تتل تجيي تتد اإلب تتادة اجلماعي تتة واجلت ترائم ض تتد
اإلنستانية وجترائم احلتترم التتيت ارتكبت تتا النازيتتة واألنظمتتة الستتوفيتية أو إنكار تتا أو الت تتوين اجلستتيم
متتن شتتج ا .وستواصتتل ليتوانيتتا مقاضتتاة األشتتخاص املشتتتبا ا ارتكتتاهبم ج ترائم ضتتد اإلنستتانية،
بغا النظر عن األيديولوجية اليت تقف وراء تلك اجلرائم أو الراية اليت ارتكب حت ال ا.
 -٩٩وا اخلتتتام ،أوتتد الوفتتد الت تزام بلتتد بتعزيتتز ييتتع قتتو اإلنستتان ومحايت تتا .وأفتتاد بتتجن
ليتواني تتا تبت ت ل ق تتدرا وبت تريا م تتن اجل تتد لتحس تتني تشت تريعا ا و ارس تتا ا ا و تتالت متنوع تتة وتعت تترب
التعليقتات واملشتورة التيت تلقت تا متن الوفتود و ثلتي اجملتمتع املتدب ختالل الستتعراض الثتاب اخلتاص
هبا أدا اة امةا لتحقيق املزيد من التحسينات.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -١٠٠ستنظر ليتوانيا في التوصيات التالية ،وستقدم ردودها في وقت مناستب ال يتجتاو
موعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التص تتديق عل تتي االتفاقي تتة الدوليت تتة لحماي تتة حق تتوق جميت ت العمت تتا
١-١٠٠
المهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي) (مصر)؛
االنضت تتمام الت تتي االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتا
٢-١٠٠
المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)؛
__________

**
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اإلست تراع بالتص تتديق عل تتي االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جميت ت
3-١٠٠
العما المهاجرين وأفراد أسرهم (غواتيماال)؛
النظتتر فتتي توقيت ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحماي تتة حقتتوق جمي ت العم تتا
٤-١٠٠
المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها (اندونيسيا)؛
النظتتر فتتي التصتتديق علتتي االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جمي ت
5-١٠٠
العما المهاجرين وأفراد أسرهم (ألبانيا) (الفلبين)؛
النظتتر فتتي التصتتديق علتتي اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة المتعلقتتة
6-١٠٠
بالعما المنزليين( 2011 ،رقم ( )189الفلبين)؛
٧-١٠٠التصت تتديق علت تتي البروتوكت تتو االاتي ت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي ال ت تتا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اسبانيا) (بلجيكا) (الجبل األسود)؛
التصت تتديق علت تتي البروتوكت تتو االاتيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي
٨-١٠٠
ال ت تتا بت تتالحقوق االقتصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقافيت تتة والقبت تتو ب ت تإجراء التحت تتري
واإلجراء المتعلق بالرسائل المتبادلة بين الدو (أوروغواي)؛
التصديق علي البروتوكو االاتياري التفاقية حقوق الطفل المتعلتق
٩-١٠٠
بإجراء تقديم البالغات (اسبانيا) (أندورا)؛
 ١٠-١٠٠النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتي البروتوك تتو االاتي تتاري التفاقي تتة حق تتوق
الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات (ألبانيا)؛
 ١١-١٠٠التص تتديق عل تتي اتفاقي تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة المتعلق تتة بالعم تتا
المنزليين( 2011 ،رقم ( )189بنما)؛
١٢-١٠٠
(ألبانيا)؛

النظر في التصديق علي اتفاقية مكافحتة التمييتز فتي مجتا التعلتيم

١3-١٠٠

التصديق علي اتفاقية مكافحة التمييز في مجا التعليم (بنما)؛

١٤-١٠٠

االنضمام الي اتفاقية مكافحة التمييز في مجا التعليم (العراق)؛

 ١5-١٠٠التصتتديق علتتي اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتمن من ت ومكافحتتة العنتتف
الممارس علي المرأة والعنف المنزلي (أندورا) (ايطاليا) (كندا)؛

__________

()١
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 ١٧-١٠٠التصتتديق علتتي اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتمن من ت ومكافحتتة العنتتف
الممارس علي المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبو ) (تركيا)؛
 ١٨-١٠٠التصت تتديق دون تت تتماير علت تتي اتفاقيت تتة مجلت تتس أوروبت تتا بشت تتمن من ت ت
ومكافحت تتة العنت تتف الممت تتارس علت تتي الم ت ترأة والعنت تتف المنزلت تتي والتعجيت تتل بمواءمت تتة
التشريعات وفقا لها (البوسنة والهرسك)؛
 ١٩-١٠٠التعجيل بالتصديق علي اتفاقية مجلس أوروبتا بشتمن منت ومكافحتة
العنف الممارس علي المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبو ) (السويد)()٢؛
 ٢٠-١٠٠مواءمة تشتريعاتها دون تتماير بمتا يتوافتق مت اتفاقيتة منت ومكافحتة
العنف الممارس علي المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبو ) (السويد)()3؛
 ٢١-١٠٠توقي أحكام الميثاق األوروبي للغات اإلقليميتة أو لغتات األقليتات
والتصديق عليها وتنفيذها (بولندا)؛
 ٢٢-١٠٠التص ت تتديق عل ت تتي الميث ت تتاق األوروب ت تتي للغ ت تتات اإلقليمي ت تتة أو لغ ت تتات
األقليات (كرواتيا)()٤؛
 ٢3-١٠٠مواصلة اجراءات انضمامها الي الصكوك الدولية األساسية لحقوق
اإلنسان (أذربيجان)؛
 ٢٤-١٠٠انشت تتاء موسست تتة و نيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وفق ت تا لمبت تتادي ب ت تتاريس
(الجزائر) (مصر)؛
 ٢5-١٠٠انش تتاء موسس تتة و ني تتة لحق تتوق اإلنس تتان وفقت تا لمب تتادي ب تتاريس
(تيمور  -ليشتي)؛
 ٢6-١٠٠انشاء موسسة و نيتة مستتقلة لحقتوق اإلنستان تمتثتل امتثتاالا كتامالا
لمبادي باريس (أوكرانيا)؛
 ٢٧-١٠٠تعزيتتز الجهتتود الراميتتة التتي انشتتاء موسستتة و نيتتة لحقتتوق اإلنستتان
وفقا لمبادي باريس (الفلبين)؛
__________

()٢

()3
()٤
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 ٢٨-١٠٠اتمام اجراءات اعتماد الموسسة الو نية لحقوق اإلنستان ،ومنحهتا
والية واسعة ،وفقا لمبادي باريس (تركيا)؛
 ٢٩-١٠٠تست تري وتي تترة الجه تتود الرامي تتة ال تتي انش تتاء موسس تتة و ني تتة لحق تتوق
اإلنسان تمتثل امتثاالا كامالا لمبادي باريس (أذربيجان)؛
 3٠-١٠٠انشاء موسسة و نية مستقلة لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادي باريس،
بحي تتك تك تتون ل تتديها الوالي تتة والم تتوارد الال م تتة للتحقي تتق ف تتي الش تتكاوة المتعلق تتة
بانتهاكات حقوق اإلنسان (كندا)؛

 3١-١٠٠انش تتاء موسس تتة و ني تتة لحق تتوق اإلنس تتان تك تتون له تتا والي تتة واس تتعة
ومتتوارد كافيتتة ،وفقتا لمبتتادي بتتاريس ،وتوكتتل اليهتتا واليتتة فعليتتة فيمتتا يتعلتتق بحقتتوق
المرأة (غواتيماال)؛
 3٢-١٠٠انشاء موسسة و نيتة بحكتم القتانون لضتمان تنفيتذ حقتوق اإلنستان
واعماله تتا لجميت ت الس تتكان دون تميي تتز م تتن أي ن تتوع ،وت تتوفير المزي تتد م تتن الم تتوارد
المالية والبشرية لمكتب أمين المظالم المعني بتكافو الفر (كوستاريكا)؛
 33-١٠٠المضي قُتدم ا فتي انشتاء موسستة و نيتة لحقتوق اإلنستان وفقت ا لمبتادي
باريس وتزويدها بالموارد الكافية ضمان ا لتسيير عملها علي نحو كفء (صربيا)؛
3٤-١٠٠
(جورجيا)؛

مواص تتلة دعمه تتا لمكت تتب أمت تتين المظ تتالم المعن تتي بحق تتوق الطفت تتل

 35-١٠٠تعزي تتز دعمه تتا لمكت تتب أم تتين المظ تتالم المعن تتي بحق تتوق الطف تتل
(تيمور  -ليشتي)؛
 36-١٠٠ات تاذ التتتدابير الال متتة لضتتمان تزويتد مكتتتب أمتتين المظتتالم المعنتتي
بتكافو الفر بالدعم الكافي ألداء مهامه (ناميبيا)؛
3٧-١٠٠

وض اطة عمل و نية شاملة لحقوق اإلنسان (اندونيسيا)؛

 3٨-١٠٠وضت ا تتار تشتتغيلي إلج تراء تقيتتيم منهجتتي وشتتامل للتقتتدم المحتتر
في مجا حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
 3٩-١٠٠وض اطط محددة تتضمن أهدافا قابلة للقياس في مجتا حقتوق
اإلنسان والسياسات االجتماعية (اسبانيا)؛
 ٤٠-١٠٠مواصلة التزامها بضمان االحترام الكامل لحقوق الطفتل ،واأل فتا
ذوي اإلعاقت تتة ،علت تتي وجت تته ال صت تتو  ،وضت تتمان عت تترض جمي ت ت انتهاكت تتات هت تتذ
الحقوق ،وال سيما ادعاءات االعتداء وسوء المعاملة ،علي العدالة (البرتغا )؛
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 ٤١-١٠٠ب ت تتذ ك ت تتل جه ت تتد ممك ت تتن لزي ت تتادة فعالي ت تتة حماي ت تتة حق ت تتوق الطف ت تتل
( اجيكستان)؛
 ٤٢-١٠٠تعزيز التدابير الراميتة التي حمايتة حقتوق الطفتل ،بستبل منهتا التعجيتل
باعتماد مشروع القانون المنقح المتعلق بمساسيات حماية حقوق الطفل (جورجيا)؛
 ٤3-١٠٠مواصتتلة ايتتالء اهتمتتام اتتا
ات اذ القرارات العامة (رومانيا)؛

لمستتملة مشتتاركة الشتتباي فتتي عمليتتة

 ٤٤-١٠٠مواصتتلة الستتعي التتي تحستتين التنستتيق فيمتتا بتتين جمي ت أصتتحاي
المصتتلحة بغيتتة التغلتتب علتتي المشتتاكل المحتملتتة فتتي مجتتا اعتمتتاد التش تريعات
المتعلقة بحقوق اإلنسان (رومانيا)؛
 ٤5-١٠٠النظتتر فتتي تنظتتيم حمتتالت توعيتتة فتتي صتتفو الممثلتتين البرلمتتانيين
والمجتمت ككتل متن اتتال و ارة العتد وبالتعتاون مت منظمتات المجتمت المتتدني
(اسبانيا)؛
 ٤6-١٠٠ات تتاذ تتتدابير تش تريعية واداريتتة فعالتتة اضتتافية لتعزيتتز المستتاواة بتتين
الجنسين (الصين)؛
 ٤٧-١٠٠تعزيت تتز الجهت تتود المست تتتمرة لمكافحت تتة التمييت تتز بست تتبل منهت تتا تعت تتديل
التشريعات ذات الصلة من أجل حماية النساء والفتيات حمايةا فعالةا من األشكا
المتعددة أو المتداالة للتمييز (تركيا)؛
 ٤٨-١٠٠مواصتتلة ضتتمان مشتتاركة الم ترأة علتتي قتتدم المستتاواة م ت الرجتتل فتتي
القطاع االقتصادي ،وتكافو فرصها م الرجل في التطتور التوفيفي وحصتولها علتي
أجتتر مستتاو ألجتتر  ،واتاحتتة فتتر كافيتتة للتوفيتتق بتتين التزامتتات العمتتل وااللتزامتتات
األسرية (باكستان)؛
 ٤٩-١٠٠ات اذ تدابير فعالتة ،بمتا فيهتا التتدابير التشتريعية ،لضتمان المستاواة
في األجور بين النساء والرجا (ناميبيا)؛
 5٠-١٠٠ض تتمان التنفي تتذ الفع تتا للق تتوانين المتعلق تتة بمكافح تتة التميي تتز ض تتد
المت ترأة واألقلي تتات ،وات تتاذ ت تتدابير فعال تتة لض تتمان حماي تتة المه تتاجرين والالج تتين
واألقلي تتات م تتن التميي تتز العنص تتري وك تتر األجان تتب وم تتا يتص تتل ب تتذلك م تتن تعص تتب
والجرائم المرتكبة بداف الكراهية (باكستان)؛
 5١-١٠٠وض استراتيجية شاملة لتعزيز التماسك االجتماعي واحترام التنتوع
الديني (المملكة العربية السعودية)؛
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 5٢-١٠٠الفص تتل بموج تتب القت تتانون ب تتين حري تتة التعبيت تتر واط تتاي الكراهيت تتة،
وات ت تتاذ التت تتدابير الال مت تتة لضت تتمان تمثيت تتل األقليت تتات فت تتي المجت تتالين االجتمت تتاعي
والسياسي (المملكة العربية السعودية)؛
 53-١٠٠ات اذ التدابير الال مة لتجريم التحريض علتي الكراهيتة علتي أستاس
الدين والمعتقد (المملكة العربية السعودية)؛
 5٤-١٠٠اقتترام مبتتادرات وسياستتات محتتددة لمكافحتتة جميت أشتتكا التطتتر
والعنصرية وكر األجانب ،وال سيما تجا المسلمين (المملكة العربية السعودية)؛
 55-١٠٠رصتتد التطبيتتق الفعتتا لتش تريعات مكافحتتة التمييتتز ،والنظتتر فتتي ات تتاذ
تدابير ااصة لتعزيز عملية ادماج األقليات القومية واإلثنية في المجتم (أفغانستان)؛
 56-١٠٠محارب تتة جميت ت أش تتكا العنصت ترية وك تتر األجان تتب ومع تتاداة الس تتامية،
وتكريس التسامح والتفاهم فيما بين الثقافات ونشر هذ القيم فتي صتفو الجمهتور،
بمت تتا يشت تتمل الش صت تتيات السياست تتية ،ووض ت ت است تتتراتيجية شت تتاملة لتعزيت تتز التماست تتك
االجتماعي واحترام التنوع ،بالتشاور الوثيق م ممثلي األقليات القومية (ألبانيا)؛
 5٧-١٠٠انفتتاذ التش تريعات المناهضتتة للتمييتتز ،وات تتاذ تتتدابير ااصتتة لتعزيتتز
ادماج األقليات القومية واإلثنية في المجتم (البرا يل)؛
 5٨-١٠٠القضاء علي التمييز علي أساس اللغة في مجالي التعليم والتوفيتف
(االتحاد الروسي)؛
 5٩-١٠٠مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة التتي القضتتاء علتتي التمييتتز ضتتد األقليتتات
اإلثنية والالج ين والمهاجرين (الصين)؛
 6٠-١٠٠ضت تتمان التنفيت تتذ الفعت تتا للتش ت تريعات المتعلقت تتة بمكافحت تتة التمييت تتز،
والنظر في امكانية اعتماد تدابير ااصة لتعزيز ادماج األقليات القومية واإلثنية في
المجتم (غواتيماال)؛
 6١-١٠٠مضت ت تتاعفة جهودهت ت تتا الراميت ت تتة الت ت تتي مكافحت ت تتة التصت ت تتورات النمطيت ت تتة
والتعصتب ،ومنت الجترائم المرتكبتة بتتدواف العنصترية أو التمييتز أو كتتر األجانتتب،
والتصدي بفعالية ل طاي الكراهية (بنما)؛
 6٢-١٠٠مواص تتلة الجه تتود الراميت تتة ال تتي مكافح تتة جمي ت ت أش تتكا الكراهيت تتة
والتمييز ،وتعزيز آليات المساءلة في هذا الصدد (ليبيا)؛
 63-١٠٠تعميتتق التتتدابير المت تتذة لضتتمان مكافحتتة التمييتتز وكتتر األجانتتب
والعنصترية ،وال ستتيما متتن اتتال التحقيتتق فتتي هتتذ األفعتتا وفتترض عقوبتتات فعالتتة
علي مرتكبيها (األرجنتين)؛
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 6٤-١٠٠تعزيز الجهود الرامية الي من الجرائم المرتكبة بدواف التمييز وكر
األجانب وتقديم مرتكبي هذ الجرائم الي العدالة (أفغانستان)؛
 65-١٠٠منت ارتكتتاي جترائم العنصترية والتمييتتز وكتتر األجانتتب وتتتوفير ستتبل
انتصا فعالة للضحايا (جمهورية ايران اإلسالمية)؛
66-١٠٠

تعزيز سبل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري (الجزائر)؛

 6٧-١٠٠مواصتتلة تعزيتتز جهودهتتا الراميتتة التتي من ت الج ترائم المرتكبتتة بتتدواف
العنصرية والتمييز وكر األجانب (البرتغا )؛
 6٨-١٠٠التحقيت تتق فت تتي جمي ت ت حت تتاالت العنص ت ترية وكت تتر األجانت تتب وكراهيت تتة
اإلسالم ،وضمان تعزيز التسامح والتفاهم فيما بين الثقافات ونشتر هتذ القتيم فتي
صفو الجمهور (مصر)؛
 6٩-١٠٠مواصتتلة ات تتاذ التتتدابير الال متتة لمكافحتتة الج ترائم المرتكبتتة بتتداف
الكراهية ( اجيكستان)؛
 ٧٠-١٠٠النظر في امكانيتة وضت مجموعتة متن التتدابير الراميتة التي مكافحتة
اطاي الكراهية (بيالروس)؛
 ٧١-١٠٠تعزيتتز الب ترامت التثقيفيتتة القائمتتة بشتتمن الهولوكوس ت  ،ووض ت ب ترامت
اضافية أارة ،بوصفها درسا أساسيا في مكافحة التمييز العنصري (اسرائيل)؛

 ٧٢-١٠٠اجت تراء تحقي تتق فع تتا ف تتي جت ترائم التحت تريض عل تتي التعص تتب ونش تتر
اطتتاي العنص ترية وكتتر األجانتتب ومعتتاداة الستتامية ،وتقتتديم مرتكبيهتتا متتن األف تراد
أو مجموعات األفراد الي العدالة ،عند االقتضاء (بيالروس)؛
 ٧3-١٠٠ات تتاذ جمي ت ت التت تتدابير الال مت تتة لمنت ت ج ت ترائم الكراهيت تتة ومحاكمت تتة
مرتكبيه تتا ،وال س تتيما جميت ت أش تتكا العن تتف والتح تترع المتعلق تتة بالمي تتل الجنس تتي
والهوية الجنسانية (سلوفينيا)؛
 ٧٤-١٠٠تعزيت تتز الجهت تتود الراميت تتة الت تتي التحقيت تتق فت تتي الحت تتاالت ذات الصت تتلة
ب طتتاي الكراهيتتة وج ترائم الكراهيتتة وات تتاذ اج تراءات بشتتمنها ،وضتتمان امكانيتتة
احتكت تتام الضت تتحايا الت تتي القضت تتاء وحصت تتولهم علت تتي الجبت تتر ،بمت تتن فت تتيهم المثلي ت تات
والمثلي تون ومزدوج تو الميتتل الجنستتي ومغتتايرو الهويتتة الجنستتانية وحتتاملو صتتفات
الجنسين وأفراد األقليات الدينية أو اإلثنية (هولندا)؛
 ٧5-١٠٠اعتمتتاد التتتدابير الال متتة لضتتمان احتترام حقتتوق المثليتتات والمثليتين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنستين متن
اال التحقيق في أعما العنف والتمييز ومعاقبتة مرتكبيهتا ،فضتالا عتن استتعراض
جمي التشريعات التي قد تمس بحقوقهم (األرجنتين)؛
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 ٧6-١٠٠مواص تتلة التص تتدي لكراهي تتة المثلي تتة الجنس تتية والتميي تتز م تتن ا تتال
تحستتين الب ترامت التثقيفيتتة واقتتدار المثليتتات والمثلي تين ومزدوج تي الميتتل الجنستتي
ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنستين علتي اعمتا حقهتم فتي حريتة
التعبير وحقهم في التجم (أستراليا)؛
 ٧٧-١٠٠رفض اعتماد المقترحات التشريعية التي ستحد متن تمتت المثليتات
والمثلي تين ومزدوج تي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنسين بالحقوق األساسية (بلجيكا)؛
 ٧٨-١٠٠تعزي تتز جهوده تتا الرامي تتة ال تتي التص تتدي للتميي تتز عل تتي أس تتاس المي تتل
الجنس تتي والهوي تتة الجنست تانية ،وض تتمان التحقي تتق ف تتي جميت ت ادع تتاءات انتهاك تتات
حق تتوق اإلنس تتان الت تتي تس تتتهد المثلي تتات والمثليت تين ومزدوجت تي المي تتل الجنس تتي
ومغ تتايري الهوي تتة الجنس تتانية وح تتاملي ص تتفات الجنس تتين واتاح تتة س تتبل االنتص تتا
الفعالة للضحايا (آيرلندا)؛
 ٧٩-١٠٠النظت تتر فت تتي ست تتبل تحست تتين أداء الست تتلطات فت تتي التصت تتدي لج ت ترائم
الكراهية القائمة علي أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (اسرائيل)؛
 ٨٠-١٠٠مكافحة التمييز القائم علي أساس األصل أو نوع الجنس أو الميل
الجنستتي ،وتعزيتتز ا ارهتتا التش تريعي إلتاحتتة االعت ترا بمغتتايري الهويتتة الجنستتانية
وحمايتهم (فرنسا)؛
 ٨١-١٠٠تعزيتتز اإلج تراءات والسياستتات المت تتذة متتن أجتتل تفعيتتل مكافحتتة
أعمت تتا التمييت تتز والعنت تتف التت تتي تست تتتهد األش ت ت ا بست تتبب مت تتيلهم الجنست تتي
أو هويتهم الجنسانية (شيلي)؛
 ٨٢-١٠٠اذكتتاء وعتتي الجمهتتور ب طتتاي الكراهيتتة وج ترائم الكراهيتتة القائمتتة
علي أساس الميل الجنسي ،أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني ،أو االنتمتاء
الديني ،أو اإلعاقة ،أو الهوية اإلثنية؛ وتشجي ابالغ السلطات عن ذلك؛ ووضت
اجراءات لضمان التحقيق في هذ الجرائم بصورة فعالة (كندا)؛
 ٨3-١٠٠ضتمان اجتراء تحقيقتات فعالتة فتي حتاالت الحتض والتحتريض علتي
الكراهي تتة والعن تتف ،وف تتي جت ترائم الكراهي تتة القائم تتة عل تتي أس تتاس المي تتل الجنس تتي
و/أو الهوية الجنسانية (السويد)؛
 ٨٤-١٠٠ضتتمان وضت أ تتر قانونيتتة فعالتتة تتتتيح اإلبتتالغ عتتن حتتاالت التمييتتز
أو جرائم الكراهية القائمة علي أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتحقيتق
فيها ومحاكمة مرتكبيها (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية)؛
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 ٨5-١٠٠اجراء تحقيقات شاملة في جرائم الكراهية المزعومة ضد المثليتات
والمثلي تين ومزدوج تي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنسين والروما والالج ين (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 ٨6-١٠٠االمتنتتاع عتتن اعتمتتاد تشتريعات قتتد تقيتتد حقتتوق وحريتتات المثليتتات
والمثلي تين ومزدوج تي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنسين (سلوفينيا)؛
 ٨٧-١٠٠تعتتديل القتتانون المتعلتتق بحمايتتة ال ُقصتتر متتن التتتمثير الضتتار ل عتتالم
حتي ال يُساء است دامه للتمييز ضد األش ا ومعاقبتهم بسبب متيلهم الجنستي
أو هويتهم الجنسانية (تشيكيا)؛
 ٨٨-١٠٠ضتتمان تطبيتتق القتتانون المتعلتتق بحمايتتة ال ُقصتتر متتن التتتمثير الضتتار
ل ع تتالم دون أث تتر تميي تتزي عل تتي المثلي تتات والمثليت تين ومزدوجت تي المي تتل الجنس تتي
ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (ألمانيا)؛
 ٨٩-١٠٠استعراض القانون المتعلق بحماية ال ُقصر من التمثير الضتار ل عتالم
حتي ال يفسر علي أنته يمنت تنفيتذ أنشتطة التوعيتة بقضتايا الميتل الجنستي والهويتة
الجنسانية (سويسرا)؛
 ٩٠-١٠٠ضمانعدم تطبيق القانون المتعلق بحمايتة ال ُقصتر متن التتمثير الضتار
ل عالم بهد ممارسة الرقابة علي المثليات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي
ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (النرويت)؛
 ٩١-١٠٠ع تتدم تطبي تتق الق تتانون المتعل تتق بحماي تتة ال ُقص تتر م تتن الت تتمثير الض تتار
ل عالم لتقييد حريتة التعبيتر ،وتيستير وصتو األشت ا التذين يشتعرون بالمستاس
بحقهم الي سبل االنتصا القانوني (المكسيك)؛
 ٩٢-١٠٠صتتر النظتتر ع تتن مستتاعي تض تتييق نطتتاق تعري تتف األستترة وحص تتر
اء تمييزي ت ا؛
قانون ت ا فتتي التتزواج بتتين ش صتتين متتن جتتنس مغتتاير ،باعتبتتار ذلتتك اج تر ا
والنظر في تكريس مفهوم للشراكة يشمل أيضا األ واج من نفس الجنس ،ك طتوة
ايجابية (النرويت)؛
 ٩3-١٠٠ستتد الفجتتوة التتتي تحتتو دون االعت ترا القتتانوني بمغتتايري الهويتتة
الجنسانية (اسبانيا)؛
 ٩٤-١٠٠االعترا قانونا بهوية مغايري الهوية الجنسانية وعتدم تقييتد حقتوق
المثليات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومغتايري الهويتة الجنستانية وحتاملي
صفات الجنسين (أوروغواي)؛

GE.16-22939

25

A/HRC/34/9

 ٩5-١٠٠تعريت تتف التعت تتذيب فت تتي القت تتانون الجنت تتائي بوصت تتفه جريمت تتة مست تتتقلة
وتحديد العقوبات المقابلة (ملديف)؛
 ٩6-١٠٠تعريتتف التعتتذيب فتتي التش تري المحلتتي وفق ت ا للمتتادة  1متتن اتفاقيتتة
مناهضة التعذيب ،بما في ذلك جميت العناصتر المكونتة لته ،وال ستيما عتدم تقتادم
جريمة التعذيب (المكسيك)؛
 ٩٧-١٠٠حماي ت تتة األشت ت ت ا  ،وال س ت تتيما النس ت تتاء واأل ف ت تتا  ،م ت تتن العن ت تتف
واالستغال واإليذاء (جمهورية ايران اإلسالمية)؛
 ٩٨-١٠٠مواصتلة التصتدي لجميت أشتكا العنتف القتائم علتي نتوع الجتتنس،
بمتتا فتتي ذلتتك مستتملة ادراج تعريتتف العنتتف القتتائم علتتي نتتوع الجتتنس فتتي البرنتتامت
الو ني لمن العنف األستري وتتوفير المستاعدة للضتحايا للفتترة 2020-2014
(قيرغيزستان)؛
 ٩٩-١٠٠مواصتتلة جهودهتتا الحستتنة الراميتتة التتي التصتتدي للعنتتف الممتتارس
علي المرأة والعنف األسري (التفيا)؛
 ١٠٠-١٠٠مواصتتلة الجهتتود الراميتتة التتي القضتتاء علتتي العنتتف األستتري والعنتتف
القائم علي نوع الجنس (الفلبين)؛
 ١٠١-١٠٠ات اذ جمي التدابير الال مة من أجل تعزيز حقوق المرأة ومكافحة
العنف األسري بفعالية ،وضمان التنفيذ الفعا للصكوك القائمة (فرنسا)؛
 ١٠٢-١٠٠مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة التتي ضتتمان يتتادة فتتر احتكتتام ضتتحايا
العنتتف القتتائم علتتي نتتوع الجتتنس والعنتتف األستتري التتي القضتتاء ،وتنظتتيم حمتتايتهم
بشتتكل واضتتح ،فض تالا عتتن تحستتين القتتوانين المتعلقتتة بمكافحتتة التمييتتز وتكتتافو
الف تتر م تتن أج تتل ت تتوفير حماي تتة واض تتحة للمت ترأة مت تن أش تتكا التميي تتز المتع تتددة
(كرواتيا)؛
 ١٠3-١٠٠تعزيتتز تشتريعاتها ومستتاعدة ضتتحايا العنتتف القتتائم علتتي نتتوع الجتتنس
لضت تتمان االعت ت ترا بحقت تتوق جمي ت ت الضت تتحايا ،بمت تتن فت تتيهم األ واج الست تتابقون أو
األ ترا فتتي معاشتترة ويلتتة األجتتل التتذي لتتم يعيشتتوا مع ت ا تح ت ستتقف واحتتد،
ومعاملتهم معاملة متساوية (آيرلندا)؛
 ١٠٤-١٠٠مواص تتلة ات تتاذ الت تتدابير الرامي تتة ال تتي تعزي تتز المس تتاواة ب تتين الرج تتل
والمرأة ومكافحة العنف األسري (أرمينيا)؛
 ١٠5-١٠٠وض وتنفيذ تدابير شاملة لمن العنف الممارس علي المرأة وتنفيذ
تدابير فعالة لدعم ضحايا العنف األسري (كوستاريكا)؛
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 ١٠6-١٠٠تزوي تتد البرن تتامت ال تتو ني لمنت ت العن تتف األس تتري وت تتوفير المس تتاعدة
للض ت تتحايا بجميت ت ت الم ت تتوارد الال م ت تتة ،وال س ت تتيما فيم ت تتا يتعل ت تتق بالوص ت تتو الكام ت تتل
للموسسات القضائية الم تصة (البرتغا )؛
 ١٠٧-١٠٠من جمي أشكا العنتف الممتارس علتي المترأة ومعاقبتة مرتكبيهتا،
بما في ذلك االغتصاي الزوجي (بنما)؛
 ١٠٨-١٠٠ادراج أعمتتا العنتتف واالعتتتداء واإليتتذاء الجنستتيين التتتي يرتكبهتتا
األ واج في القانون الجنائي (المكسيك)؛
 ١٠٩-١٠٠تجريم العنف األسري واالغتصاي الزوجي (بلجيكا)()5؛
 ١١٠-١٠٠مض تتاعفة الجه تتود الرامي تتة ال تتي مكافح تتة العن تتف الق تتائم عل تتي ن تتوع
الجتتنس بتجتريم االغتصتتاي الزوجتتي ،واجتراء تحقيقتتات شتتاملة فتتي أعمتتا العنتتف
التتتي تستتتهد المترأة ومعاقبتتة مرتكبيهتتا ،واصتتدار مبتتادي توجيهيتتة لمتتوففي انفتتاذ
الق تانون والمتتوففين القضتتائيين وتتتوفير التتتدريب لهتتم فتتي مجتتا معالجتتة حتتاالت
العنف األسري في جمي المنا ق (كندا)؛
 ١١١-١٠٠تجريم االغتصاي الزوجي (البرا يل)؛
 ١١٢-١٠٠مواصت تتلة تكثيت تتف الجهت تتود الراميت تتة الت تتي مكافحت تتة االتجت تتار بالبشت تتر
واعتماد اطة عمل مستقلة بشمن مكافحة االتجار بالبشتر لتحستين التنستيق علتي
الصعيد الو ني (بيالروس)؛
 ١١3-١٠٠ضت تتمان التحقيت تتق فت تتي جمي ت ت ادعت تتاءات است تتاءة معاملت تتة األ فت تتا
وممارسة العنف عليهم ،ومحاكمة الجناة المزعومين بصورة فعالة (تركيا)؛
 ١١٤-١٠٠اعتماد تشري يحظر صراحة العقوبة البدنية لأل فا  ،بما في ذلك
في المنز  ،والنظر في تنفيذ أنشطة للتوعيتة لزيتادة معرفتة الجمهتور بهتذ المستملة
(استونيا)؛
 ١١5-١٠٠ات اذ تدابير اضتافية لحمايتة األ فتا متن العقوبتة البدنيتة والجترائم
الجنسية (قيرغيزستان)؛
 ١١6-١٠٠وض ت تتتدابير لمن ت استتاءة معاملتتة األ فتتا والعقوبتتة البدني تة ،منهتتا
اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل (الواليات المتحدة األمريكية)؛

__________

()5
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 ١١٧-١٠٠حظ تتر جميت ت أش تتكا العن تتف المم تتارس عل تتي األ ف تتا ف تتي جميت ت
األوساط ،بما في ذلك العقوبة البدنية ،وات اذ التدابير الال مة إلنفتاذ هتذا الحظتر
(السويد)؛
 ١١٨-١٠٠تعزيتتز التش تريعات متتن أجتتل تج تريم جمي ت أشتتكا العقوبتتة البدني تة
لأل فا في جمي الظرو (شيلي)؛
 ١١٩-١٠٠وض ت وتنفيتتذ استتتراتيجيات متكاملتتة لمن ت استتاءة معاملتتة األ فتتا ،
واالنتحتتار فتتي أوستتاط الشتتباي ،والحمتتل غيتتر المرغتتوي فيتته فتتي صتتفو الفتيتتات
والشابات (كوستاريكا)؛
 ١٢٠-١٠٠تكثيتتف الجهتتود متتن أجتتل تنفيتتذ جمي ت التتتدابير الراميتتة التتي من ت
جميت ت أش تتكا العن تتف المم تتارس عل تتي األ ف تتا والتص تتدي له تتا ،وال س تتيما ف تتي
الموسسات (الجبل األسود)؛
 ١٢١-١٠٠مواصتتلة أنشتتطتها الراميتتة التتي من ت جمي ت حتتاالت االتجتتار بالبشتتر
(ملديف)؛
 ١٢٢-١٠٠مواصتتلة تحستتين تتتدريب وت صتتل المحققتتين والمتتدعين العتتامين
والقضتتاة فتتي التعامتتل م ت ج ترائم االتج تتار باألش ت ا  ،م ت التركيتتز علتتي النس تتاء
واأل فا (استونيا)؛
 ١٢3-١٠٠يادة التمويل الم صتل للمنظمتات غيتر الحكوميتة لتتوفير الرعايتة
المستدامة لضحايا االتجار بالبشر (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 ١٢٤-١٠٠النظتتر فتتي اعتمتتاد اطتتة عمتتل مستتتقلة لمكافحتتة االتجتتار بالبشتتر،
وتحستتين تنستتيق اإلج تراءات المتعلقتتة بمكافحتتة االتجتتار بالبشتتر علتتي الصتتعيدين
الو ني والمحلي (صربيا)؛
 ١٢5-١٠٠اجراء تحقيقات فعالة في جمي حتاالت االتجتار بالبشتر ومحاكمتة
المسوولين عنها (جمهورية ايران اإلسالمية)؛
 ١٢6-١٠٠ت ت تتوفير س ت تتبل االنتص ت تتا لض ت تتحايا االتج ت تتار بالبش ت تتر (جمهوري ت تتة ايت ت تران
اإلسالمية)؛
 ١٢٧-١٠٠تقت تتديم المزيت تتد مت تتن المست تتاعدات االجتماعيت تتة المباشت تترة لضت تتحايا
االتجار ودعم انتقالهم الي أماكن أارة ،وتعزيز الجهتود الراميتة التي القضتاء علتي
العوامتتل التتتي تقتتف وراء استتتمرار االتجتتار وضتتمان اجتراء محاكمتتة فعالتتة لمرتكبتتي
هذ الجريمة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية)؛
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 ١٢٨-١٠٠تعزيتتز الحتتق فتتي محاكمتتة عادلتتة بستتبل منهتتا تنفيتتذ معتتايير االتحتتاد
األوروبي ذات الصلة (ألمانيا)؛
 ١٢٩-١٠٠الحت تتد مت تتن اكتظت تتا الست تتجون بست تتبل منهت تتا وض ت ت أشت تتكا بديلت تتة
للعقاي .ومتابعة تنفيذ برنامت تحديك السجون من أجل تحسين أوضاع الستجون
بما يتوافق م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 ١3٠-١٠٠القضتتاء علتتي االكتظتتا فتتي الستتجون وتحستتين الظتترو فتتي نظتتام
السجون في البلد بما يتماشي م قواعد األمم المتحدة النموذجية التدنيا لمعاملتة
السجناء (تشيكيا)؛
 ١3١-١٠٠مواصلة العمل لضمان توافق أوضاع السجون ومراكتز االعتقتا مت
قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (أستراليا)؛
 ١3٢-١٠٠تعزيتتز م توارد االيتتة الوقائيتتة الو نيتتة ومتتالك موففيهتتا وفق ت ا للبروتوكتتو
االاتياري التفاقية مناهضة التعذيب ،وضمان عملها بشكل مستقل وفعا (تشيكيا)؛
 ١33-١٠٠ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتماشي م التزامات ليتوانيا الدولية
(االتحاد الروسي)؛
 ١3٤-١٠٠ات تتاذ تتتدابير اضتتافية لضتتمان بي تتة آمنتتة ومواتيتتة للمتتدافعين عتتن حقتتوق
اإلنسان دون ال و من االنتقام أو الترهيب أو العنف أو التمييز (هولندا)؛
 ١35-١٠٠تقييم المبادرات التشريعية المتعلقة بالمجتم المتدني متن أجتل التمكتد
من أنها ال تقيد بشكل جائر نطاق عمل المنظمات غير الحكومية (النرويت)؛
 ١36-١٠٠االعتترا صتراحة بشتترعية العمتل التذي يضتتطل بته المتدافعون عتتن
حق تتوق اإلنس تتان وض تتمان بي تتة آمن تتة له تتم دون ا تتو م تتن الترهي تتب أو االنتق تتام.
والتحقيتتق فتتي التهديتتدات أو االعتتتداءات التتتي يتعرضتتون لهتتا ،وتقتتديم المستتوولين
عنها الي العدالة (أوروغواي)؛
 ١3٧-١٠٠اقامتتة ح توار شتتامل ،بالتشتتاور م ت جمي ت أصتتحاي المصتتلحة ،بشتتمن
تحديد دال أساسي موحد كمداة لتحسين نظام الضمان االجتماعي الحالي (هايتي)؛
 ١3٨-١٠٠استتتعراض القتتوانين والسياستتات بغيتتة رف ت مستتتوة معيشتتة الف تتات
المهمشة والضعيفة ،ومن وقوعهم في دائرة الفقر (هايتي)؛
 ١3٩-١٠٠مواصلة مساعيها الرامية الي مكافحة الفقر وتحقيق اال دهار (العراق)؛
 ١٤٠-١٠٠ضمان استفادة الشباي التذين يعتانون متن مشتاكل متصتلة بالصتحة
العقلي تتة م تتن االستش تتارات المهني تتة و تترق الع تتالج الفض تتلي ،وتهي تتة بي تتة مواتي تتة
للمنظم تتات غي تتر الربحي تتة الت تتي تعن تتي بقض تتايا الص تتحة العقلي تتة ال اص تتة بالش تتباي
واأل فا (البرتغا )؛
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 ١٤١-١٠٠ات تتاذ اإلجت تراءات الال م تتة لتحس تتين الص تتحة والحق تتوق الجنس تتية
واإلنجابيتتة وفق تا للتوصتتيات الستتابقة ووض ت استتتراتيجية و نيتتة فتتي مجتتا الصتتحة
والحقتتوق الجنستتية واإلنجابيتتة ،ودمتتت الصتتحة الجنستتية واإلنجابيتتة فتتي البرنتتامت
الو ني المقبل للصحة للفترة ( 2036-2026فنلندا)؛
 ١٤٢-١٠٠مواصلة توستي نطتاق برامجهتا التثقيفيتة فتي مجتا حقتوق اإلنستان
بطريقة شاملة ودائمة وعلي جمي المستويات (شيلي)؛
 ١٤3-١٠٠تتتوفير الظتترو المالئمتتة والمتتوارد الماليتتة للمتتدارس التتتي تستتت دم
لغتتات األقليتتات فتتي ا تتار اصتتالم التعلتتيم دون المستتاس بتتالجودة العامتتة للتعلتتيم؛
وات تتاذ تتتدابير اضتتافية ،فتتي هتتذا الستتياق أيضتا ،لضتتمان اتاحتتة فتتترة انتقاليتتة كافيتتة
إلصالم التعليم في مدارس األقليات (بولندا)؛
 ١٤٤-١٠٠توفير الموارد المالية الال مة لتنفيتذ اتفاقيتة حقتوق األشت ا
اإلعاقة (كوستاريكا)؛

ذوي

 ١٤5-١٠٠وض ت استتتراتيجية و نيتتة شتتاملة لتنفيتتذ اتفاقيتتة حقتتوق األش ت ا
ذوي اإلعاقة (تركيا)؛
 ١٤6-١٠٠ تحس تتين تنفي تتذ المع تتايير والتشت تريعات الو ني تتة ذات الص تتلة فيم تتا
يتعلتتق بإمكانيتتة الوصتتو لألش ت ا ذوي اإلعاقتتة ،بمتتا فتتي ذلتتك علتتي مستتتوة
البلديات (اسرائيل)؛
 ١٤٧-١٠٠ضتتمان امكانيتتة الوصتتو التتي البي تتات المدرستتية ،وتتتوفير ترتيبتتات
تيس تتيرية معقول تتة وم تتواد ومق تتررات دراس تتية ميس تتورة ومناس تتبة ،والت تتدريب اإللزام تتي
لجمي المدرسين قبل االلتحاق بال دمة وأثناء ال دمة في مجا التعلتيم الشتامل
للجمي ت  ،وات تتاذ التتتدابير الال متتة لتنفيتتذ توصتتيات لجنتتة حقتتوق األش ت ا ذوي
اإلعاقة في هذا الصدد (فنلندا)؛
 ١٤٨-١٠٠ات ت تتاذ تت تتدابير ملموست تتة ،دون تت تتماير ،لتحقيت تتق اإلدمت تتاج الكامت تتل
لألشت ا ذوي اإلعاقتتة ،وال ستتيما فيمتتا يتعلتتق بالحصتتو علتتي الوفتتائف وستتداد
تكتتاليف الرعاي تتة الطبي تتة ،والترتيب تتات التيس تتيرية ال اص تتة ف تتي الم تتدارس الحكومي تتة
واألماكن العامة والنقل (فرنسا)؛
 ١٤٩-١٠٠الغتتاء جمي ت ممارستتات العتتالج القستتري ،بمتتا فتتي ذلتتك عمليتتات
اإلاصتتاء والتعقتتيم واإلجهتتاض التتتي تُجتترة دون موافقتتة الشت ل ،والغتتاء امكانيتتة
موافقة أ را ثالثة ،كاألوصياء واأل باء والمحتاكم ،علتي هتذ الممارستات ،علتي
النحو الذي أوص به لجنة حقوق األش ا ذوي اإلعاقة (اسبانيا)؛
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 ١5٠-١٠٠مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة التتي حمايتتة األش ت ا
العنف واالستغال واإليذاء (تيمور  -ليشتي)؛

ذوي اإلعاقتتة متتن

 ١5١-١٠٠اعتمتتاد ا تتار قتتانوني متماستتك لحمايتتة حقتتوق األشت ا
الي أقليات قومية (كرواتيا)()6؛

المنتمتتين

 ١5٢-١٠٠العمل من أجل تحسين الوض االجتماعي واالقتصادي لألش ا
المنحدرين من أقليات اثنية (كرواتيا)()٧؛
 ١53-١٠٠اكما عملية سن القانون المتعلق باألقليات القومية (تركيا)؛
 ١5٤-١٠٠اعتم تتاد ق تتانون يتعل تتق باألقلي تتات القومي تتة لض تتمان احتت ترام الحق تتوق
اللغوية لألقليات وفق ا اللتزامات ليتوانيا الدولية (بولندا)؛
 ١55-١٠٠اعتماد قانون مناسب بشمن األقليات القومية (االتحاد الروسي)؛

 ١56-١٠٠مواصلة تعزيز حقوق األقليات القومية من اال وض ا ار قانوني
(ملديف)؛
 ١5٧-١٠٠اكما اعتماد القانون المتعلق باألقليات القومية (أرمينيا)؛
 ١5٨-١٠٠اقرار مشروع القانون المتعلق باألقليات القومية وتوفير حماية فعالة
لالاتال في اللغات واألديان والثقافة والهوية (كوستاريكا)؛
 ١5٩-١٠٠مواصت تتلة تعزيت تتز المبت تتادرات الشت تتاملة فت تتي مجت تتا التعل ت تيم لصت تتالح
المهتتاجرين واألقليتتات اإلثنيتتة والنستتاء واأل فتتا  ،وال ستتيما األف تراد المنتمتتين التتي
مجتمعات الروما (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١6٠-١٠٠ض تتمان اعتت ترا الس تتلطات بمص تتوات األقلي تتات والتح تتديات الت تتي
تواجهها ومراعاتها في عمليات ات اذ القرارات التي توثر عليها (بولندا)؛
 ١6١-١٠٠معالجتتة جمي ت القضتتايا العالقتتة فيمتتا يتصتتل بحقتتوق األقليتتات ،بمتتا فيهتتا
االست دام الرسمي للغات األقليات وضمان جودة التعليم بلغات األقليات (صربيا)؛
 ١6٢-١٠٠مواص تتلة تنفي تتذ ال ط تتة المتعلق تتة بإدم تتاج الروم تتا ،والت تتي ت تتوفر م تتن
االلهتتا و ارة الضتتمان االجتمتتاعي اتتدمات ادمتتاج األش ت ا التتذين ينتمتتون التتي
هذ الف ة المستضعفة في سوق العمل (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛

__________

()6
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 ١63-١٠٠مواص تتلة تنفي تتذ االس تتتراتيجية الو ني تتة إلدم تتاج الروم تتا ،مت ت تن تتاو
المجاالت التي تحتاج الي تحسين المحددة في تقييم التقدم المحر الذي أجرته
المفوضية األوروبية في ( 2014أستراليا)؛
 ١6٤-١٠٠تسري وتعزيز ادماج المهاجرين في المجتم الليتواني ،بستبل منهتا
تنظ تتيم حم تتالت توعي تتة ووضت ت بت ترامت تثقيفي تتة ،فضت تالا ع تتن منت ت مظ تتاهر الكراهي تتة
والتحقيق فيها (كندا)؛
 ١65-١٠٠مواصتتلة بتتذ الجهتتود لتهي تتة الظتترو المناستتبة إلدمتتاج المهتتاجرين
وتحسين معيشتهم وفرو عملهم (ألمانيا)؛
 ١66-١٠٠اعتماد استراتيجية شاملة إلدماج الالج ين ،تكفل ات اذ تدابير فعالة
من أجل اإلدماج و يادة الدعم االجتماعي لالج ين أثناء عملية اإلدماج (مصر)؛
 ١6٧-١٠٠تحسين ادمات االستقبا في مراكز تسجيل األجانب وتتوفير اتدمات
تسجيل بديلة ،ال سيما لملتمسي اللجوء من ذوي االحتياجات ال اصة (العراق)؛
 ١6٨-١٠٠وض ت اج تراءات لتحستتين فتترو عتتيت ملتمستتي اللجتتوء وتفتتادي
التمييز علي أساس الجنسية أو البلد األصلي (شيلي)؛
 ١6٩-١٠٠ات تتاذ التتتدابير الال متتة لتزويتتد األشت ا المعرضتتين ل طتتر انعتتدام
الجنسية بوثائق هوية ،م ايالء اهتمام اا للروما (هنغاريا)؛
 ١٧٠-١٠٠ات اذ التدابير الال مة للحد من انعدام الجنسية (بنما)؛
 ١٧١-١٠٠اس تتتكما التحقي تتق ف تتي ض تتلوعها ف تتي بت ترامت التس تتليم واالحتج تتا
الستتري التتتي نفتتذتها وكالتتة االستتت بارات المركزيتتة فتتي غضتتون فتتترة منيتتة معقولتتة
(جمهورية ايران اإلسالمية).
ظ التوصية الواردة أدنا بتمييد ليتوانيا ،وسيشار اليها علي هذا األساس:
 -١٠١لم تح َ
وض ت حتتد لممارستتة اعتتادة كتابتتة التتتاريه وتفستتير حستتب اإلرادة،
١-١٠١
بما في ذلك في الكتب المدرسية ال اصة بالمدارس اإلعدادية والثانوية (االتحتاد
الروسي).
 -١٠٢ال يمكن لليتوانيا تمييد التوصتية التواردة فتي الفقترة  1-101ألنهتا تعتبرهتا توصتية
ال صلة لها بحقوق اإلنسان وال تتوافق مت أستاس االستتعراض المنصتو عليته فتي قتراري
مجلس حقوق اإلنسان  1/5و.21/16
 -١٠3تعكس جمي االستنتاجات و/أو التوصيات التواردة فتي هتذا التقريتر موقتف الدولتة
(الدو ) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يُفهم أنها تحظي بتمييد
الفريق العامل بمكمله .
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