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أوال -عملية صياغة التقرير
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أعد تقرير جمهورية ليتوانيا وفقا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق اإلنسا ا ا ااان التابل لحمم المتحدة.

وقد ص اااغتج لجنة ش اازلها وعير العد

الحزومة.
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وتتألف من ممثلين عن الو اعرات .وأجيز مش اارول التقرير في اجتمال

وارتبطت الصااياغة ارتباًا وثيقا نتنساايف تنفيذ توصاايات الجولة الثانية .وأصاادرت الحزومة تعليمات

إلى الو اعرات نتنفيذ التوصا اايات التي تدخ في نطاق اختصا اااصا ااها .وعقدت و اعرة العد

التي تنسا ااف العملية

اجتماعات تنساايقية لمؤس اسااات الدولة مل المنظمات غير الحزومية بشااأن التقد المحرع في تنفيذ التوصاايات

وعقدت اجتماعات مل المؤساسااات اأمناء المظالمل التي تعم كمؤساسااات لحقوق اإلنسااان وممثلي لجنة حقوق
اإلنسااان في البرلمان .وإلاإلفااافة إلى لق عقدت و اعرة العد نفسااها اجتماعات موافاايةية مل المنظمات

غير الحزومية بشأن التقد المحرع في تنفيذ التوصيات وشجعت الو اعرات األخرى على القيا نذلق.
-3

وأتيح مش ا ا ا ا ا اارول التقرير الاذة أعادتاج اللجنااة للمنظمااات غير الحزوميااة التي أدرجات آ ار هاا لحقااا في

التقرير .فعلى س ا ا ا ا ا اابيا المثااا

أعرإلاات المنظمااات غير الحزوميااة عن قلقهااا إعاء ماادى توافر الواادمااات وت يي

الهياك األس اااس ااية لحش ااواا وة اإلعاقة وفعالية التدانير الرامية إلى الحد من الفقر .وقد مش اارول التقرير إلى

أمناء المظالم وتم تلقي تعليقاتهم .وإلاإلف ا ا ا ا ااافة إلى لق أتيح المش ا ا ا ا اارول للجمهور على موقل و اعرة العد على

اإلنترنت من أج الحصو على تعليقات الجمهور أثناء التنسيف الرسمي للمشرول مل السلطات األخرى.

ثانيا -تنفيذ التوصيات المقدمة اي الجولة الثانية
ألف -التغييرات المؤسسية المنفذة
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في عا  2017اعتمد مزتب أمين المظالم في البرلمان على الص ااعيد الدولي نوص اافج المؤسا اس ااة

الوًنية لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان بموجب مبادئ باريس ف ا ا ا ا اامن الف ة ألف  .ودخلت التعديالت على قانون أمين

المظالم في البرلمان التي كان من المطلوب إدخالها لتعزيز هذا المركز على الص ااعيد الوًني حيز النفا

في عا  .2018وينص القانون على أن تعزيز احت ار حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان والحريات أثناء ممارس ا ا ا ا ا ااة و ا ف
المؤس ا اسا ااة الوًنية لحقوق اإلنسا ااان هو أحد أهدا

أنشا ااطة أمين المظالم في البرلمان .وينص على واجب

المؤسسات الحزومية والبلدية في التعاون مل مزتب أمين المظالم في البرلمان من خال تزويده بالمعلومات

عن حالة حقوق اإلنس ااان في البلد والمبادرة إلى إجراء البحوث بش ااأن المش اااك األس اااس ااية المتعلقة بحقوق
اإلنسان والفطالل نها (.)30-24-100

باء -التغييرات التنظيمية وأدوات السياسة العامة المنفذة
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ينص البرنامج الحزومي للفترة  2024-2021على أدوات ل فالة الحقوق الس ااياس ااية والقتص ااادية
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وتنص خطااة التقااد الوًنيااة الليتوانيااة للفترة  2030-2021على أهاادا

يمزن تحاادياادهااا كمي ااا

األهدا

المنفذة مل مبدأة ت افؤ الفرا والمس ا ا اااواة نين الجنس ا ا ااين .وترد في خطة تنفيذ البرنامج الحزومي

والجتماعية والمدنية والثقافية وفقا لمبدأ عد نسيان أة شوص وعد استبعاد أة شوص.
وقياس ا ااها بالنس ا اابة ل

من الس ا ااياس ا ااة الجتماعية وحقوق اإلنس ا ااان .ووفقا للوطة يجب أن تتماش ا ااى جميل

مؤشرات محددة وقانلة للقياس للسياسة الجتماعية وحقوق اإلنسان (.)39-100
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وفي  16تموع/يوليج  2019أفااي

عنصاار منفصا بشااأن جريمة التعذيب إلى القانون الجنا ي

(.)96-95-100
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حماية حقوق الطفل
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في عاا  2015وقعات ليتوانياا على البروتوكو الختياارة لتفااقياة حقوق الطفا المتعلف باقجراء تقاديم

البالغات .وأص ا ا اادر وعير الج ا ا اامان الجتماعي والعم تعليماتج إلى فريف عام خاا بقعداد مش ا ا اارول بش ا ا ااأن

التصديف على البروتوكو بحلو  1تشرين األو /أكتوإلر  2021وتقديمج إلى الحزومة (.)10-100 ،9-100
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وفي عا  2017عد البرلمان قانون أسااسايات حماية حقوق الطف

أش ا ا ا ا ا اازا العنف ف ا ا ا ا ا ااد الطف

حيف فرح حظ ار على جميل

بما في لق العقاب البدني وأوجب على الوالدين والممثلين القانونيين ا خرين

للطف والدولة ف ا ا ا اامان حماية الطف  .وتقو و اعرة الج ا ا ا اامان الجتماعي والعم نوف ا ا ا اال أدوات موتلفة لتوعية

الجمهور وعيادة رفجا ا ااج للعنف فا ا ااد األًفا  .وفي عا  2020نظمت حملة دعا ية للترويج للتنش ا ا ا ة األنوية
اإليجانية .فعلى سا اابي المثا

تم خال الحملة إعداد منشا ااور موجج إلى ا باء واألوصا ااياء واألًفا  .وهو يقد

معلومات وافا ااحة عن حقوق الطف

بما في لق الحف في الحماية من أة شا ااز من أشا اازا العنف بما في

لق العقاب البدني .ويذكر المنش ا ااور بأن تنشا ا ا ة األًفا يجب أن تس ا ااتند إلى أس ا اااليب غير عنيفة .وتم نش ا اار

المش اازلة في اليوميات اإلل ترونية  Tamoو  . Mano dienynasوأجرة قدر كبير من التحديف للمعلومات
التثقيفية حو العنف فا ا ا ااد األًفا

وأشا ا ا اازا العنف وكيفية تحديد العنف وأماكن تقديم الطلبات للحص ا ا ااو

على المس اااعدة في قس اام منل العنف ف ااد األًفا على الموقل اإلل تروني للو اعرة وتم إعداد معلومات جديدة.

وهاذه المعلوماات موجهاة إلى األًفاا والباالغين اا بااء واألوصا ا ا ا ا ا ايااء وغيرهم من الممثلين القاانونيين للطفا

والمعلمينل .وهي مقدمة في ش ا ا ا ااز جذاب وتش ا ا ا اارط أحزا القوانين بطريقة بس ا ا ا اايطة ومفهومة لعامة الجمهور.

ويوفر التموي ألنشطة المنظمات غير الحزومية الهادفة إلى تنظيم التدريب في مجا التنش ة األنوية اإليجانية

والسااتشاارات للوالدين واألوصااياء وا باء بالتبني بشااأن مسااا التنشا ة األنوية ودورات لتهي ة األسارة وغيرها

من األنشطة (.)120-100 ،118-100 ،117-100 ،116-100 ،115-100 ،114-100
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وتشا ا ااز حماية حقوق الطف إحدى األولويات الر يسا ا ااية لترشا ا ااح ليتوانيا لمجلس حقوق اإلنسا ا ااان
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ومن أج إنشا ا ا ا ا اااء نظا دا م لحماية حقوق الطف يوفر ممارسا ا ا ا ا ااات موحدة تطبف في الدولة في

التابل لحمم المتحدة للفترة .2024-2022

مجا صا ااون وحماية حقوق الطف ومصا ااالحج المشا ااروعة ويزف التصا اادة في الوقت المناسا ااب لنتهاكات

تلق الحقوق واتوا الق اررات على وجج الس ا اارعة وف ا اال نظا مركزة إلدارة وتنس ا اايف حماية حقوق الطف .

واعتبا ار من  1تموع/يوليج  2018نقلت و يفة حماية حقوق الطف على مس ا ا ا ا ااتوى الدولة من البلديات إلى

الدا رة الحزومية لحماية حقوق الطف والتبني .وأصابحت هذه الدا رة المؤساساة المركزية لتنفيذ ساياساة حماية
حقوق الطفا  .وقاد كلفات بجا ا ا ا ا ا اماان تنسا ا ا ا ا ا اايف اإلجراءات المتعلقاة بحقوق الطفا في جميل القطااعاات على

المسااتويات الوًنية والبلدية والمحلية .وتعم ش اعب هذه الدا رة في المناًف وتركت و يفة تقديم الودمات

للبلديات .ونص اات األحزا المعدلة لقانون أس اااس اايات حماية حقوق الطف للفترة  2019-2018على وجوب

اإلنالغ عن أة انتهاك محتم لحقوق الطف

واإلجراء الذة يتعين على السا ا ا ا ا االطات اتوا ه عند تلقي مث

هذا التقرير .واعتر بقهما األًفا كشااز من أشاازا العنف .ووفاال إجراء وافااح للتصاادة لالنتهاكات
المحتملة ول سايما العنف فاد األًفا

وهو يهد

اول سايما الساتجابة الساريعة لمث هذه الحالتل و دارة الحالت

إلى تقديم مسا ا اااعدة أكثر فعالية وشا ا اامول لحسا ا اار المعرفا ا ااة للوطر .وأنش ا ا ا ت أفرقة متنقلة من

المهنيين تقد المس اااعدة المزثفة لحس اار التي تمر بأعمات .ويعتبر إبعاد الطف عن أسا ارتج تدني ار من تدانير

المال األخير ويطبف رهنا بق ن قجا ي (.)40-100
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وفي عا ااا  2020اعتما ااد البرلما ااان القا ااانون المعا ااد لقا ااانون التعليم ايا اادخا ا حيز النفا ااا في 1

أيلو /ساابتمبر 2024ل .ويزي هذا التعدي اإلمزانيات القانونية للتمييز فااد األفراد على أساااس احتياجاتهم
التعليمياة الوااص ا ا ا ا ا ا ااة وعلى وجاج التحادياد عاد قبو هؤلء األفراد في المادارس العاادياة نا توجيههم إلى

مدارس موصصة (.)61-100
4
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المسائل المتعلقة بالشباب
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يشاارك الشاباب في ليتوانيا في صانل القرار على الصاعيد الوًني اأنشاطة مجلس الشابابل وعلى

ص ا ا ااعيد المناًف اأنش ا ا ااطة مجالس الش ا ا ااباب البلديةل وعلى الص ا ا ااعيد األوروإلي اأنش ا ا ااطة الحوار المنظمل.

ومجلس الشا ااباب هو مؤس ا اسا ااة اسا ااتشا ااارية إلدارة شا ااؤون الشا ااباب تابعة لو اعرة الجا اامان الجتماعي والعم

ويعم على أساس مجتمعي .ومجلس الشباب البلدة هو مؤسسة جماعية عامة تعم تحت رعاية المجلس
البل اادة ولااج مركز لجن ااة دا م ااة أو مؤقت ااة .وتعم ا األفرقااة الع ااامل ااة الوًني ااة المعني ااة بااالحوار المنظم على

بشا ا ااأن موتلف الموافا ا اايل نين الشا ا ااباب ووافا ا ااعي السا ا ااياسا ا ااات

المسا ا اااعدة في تنفيذ وتطوير عملية النقا

والمنظمات التي تعم في مجا قجااايا الشااباب .وتهد

هذه العملية إلى فاامان مراعاة آراء الشااباب عند

صياغة السياسة المتعلقة بالشباب في التحاد األوروإلي (.)43-100
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وتوفر األماكن والمراكز المفتوحة للشا ا ااباب الظرو

الالعمة إلجراء اسا ا ااتشا ا ااارات مل مهنيين وة

مؤهال ت عالية في مجا الص ا ااحة العقلية .والودمات متاحة لجميل الش ا ااباب .وقد نص ا اات خطة العم لمنل

النتحار للفترة  2024-2020التي وافف عليها وعير الص ا ااحة على توفير  40معالجا نفس ا اايا للمعاينة في
المراكز و/أو األماكن المفتوحة للش ا ااباب .ويمزن تقديم الس ا ااتش ا ااارات تبعا للحاجة ابش ا از فردة أو ف ا اامن
مجموعاتل وتتراوط المدة عادة نين ساعة وساعتين.
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ومنذ عا  2014تنفذ ليتوانيا مبادرة فاامانات الشااباب  .ويجرة تنفيذ مشاااريل تركز على تفعي

ال فاءات الجتماعية للشباب وتحفيزها وتعزيزها نهد

فعلى سا ا ا اابي المثا

تقو دا رة التو ي

اإعادةل إدماجهم في سوق العم و/أو نظا التعليم.

التابعة لو اعرة الجا ا ا اامان الجتماعي والعم نتنفيذ مشا ا ا اارول عيادة

ال فاءات الجتماعية للشباب الذة يستهد

الشباب العاًلين عن العم وغير الملتحقين بالمدارس وغير

الملتحقين بالتدريب الذين تتراوط أعمارهم نين  16و 29س ا ا ا ا اانة والمس ا ا ا ا ااجلين لدى دا رة التو ي  .ويش ا ا ا ا اام

المشرول أيجا توفير الستشارات من قب المعالجين النفسيين.
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يس ا ااتهد

وتنفذ إدارة ش ا ااؤون الش ا ااباب التابعة لو اعرة الج ا اامان الجتماعي والعم مش ا اارول  Judamالذة

الش ا ااباب األكثر ف ا ااعفا الذين تتراوط أعمارهم نين  15و 29س ا اانة ااألش ا ااواا الذين يعانون من

اإلدمان أو يواجهون مشا ا ا اااك قانونية أو الذين يةيشا ا ا ااون في دور للرعاية أو انتقلوا منها وما إلى لقل.
ويهد

المش ا اارول إلى خف

عدد الش ا ااباب العاًلين عن العم وغير الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين

بالتدريب الذين تتراوط أعمارهم نين  16و 29سنة من خال التدخ وتعزيز األنشطة التي تراعي احتياجات
الش ا ااباب وقدراتهم .فعلى س ا اابي المثا

يمزن أن يحص ا ا الش ا اااب على خدمات أخص ا ااا ي معالج نفس ا ااي

أخصا ي اجتماعي محا مدرس للغة الليتوانية أو اإلنجليزية مستشار مالي أخصا ي في شؤون التو ي

وما إلى لق.
-17

ومن نين األش ااواا الذين يتلقون دعما إف ااافيا في س ااوق العم العاًلون عن العم الذين تق

سنهم عن  29سنة .فبقمزانهم الحصو على الودمات الستشارية التي تقدمها دا رة التو ي
المهنية والتوطيط الو يفي المهني والستشارات النفسيةل.

-18

االستشارات

ونظا الرعاية النفسا ااية المتوصا اصا ااة متاط في ليتوانيا منذ عا  .1996وتقد كام خدمات الرعاية

الص ااحية العقلية األولية في الةيادات الوارجية لجميل المقيمين المس ااجلين لدى مرفف للرعاية الص ااحية  -تقد

الرعاية النفساية من قب فريف من المهنيين في مراكز الصاحة العقلية اًبيب نفساي وًبيب نفساي لحًفا

والمراهقين ومعالج نفس ااي وأخص ااا ي اجتماعي وممرح للص ااحة العقليةل .ويوجد حاليا نحو  116مرك از

للصاحة العقلية في  60نلدية .وإلقمزان المرفاى اأو أفراد أسارهمل التصاا نهذه المراكز مباشارة دون إحالة

من ًبيب.
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ومن أج تحسا ااين مسا ااتوى توافر المسا اااعدة النفسا ااية سا اايوف

مراكز الصا ااحة العقلية ل

عدد األشا ااواا المسا ااجلين في

ًبيب واحد في عا  2021إلى  10 000شا ااوص ا 17 000شا ااوص حاليال.

ومن المقرر توص ا اايص أموا إف ا ااافية من ص ا ااندوق التأمين الص ا ااحي اإللزامي لتنفيذ هذا القرار من أج

جملة أمور منها عيادة عدد المعالجين النفسا ا اايين الطبيين في م اركز الصا ا ااحة العقلية .ومنذ عا  2020ندأ

تقديم الودمات المجانية التالية في مجا الساالمة النفساية وتعزيز الصاحة العقلية في جميل مزاتب الصاحة

العامة في البلديات ما يص إلى  5معاينات فردية من قب معالج نفسي ويمزن تقديمها دون ال شف عن
الهوية عند الطلب وجلس ا ا ا ا ااات جماعية لمعالجة اإلجهاد النفس ا ا ا ا ااي وفهم المش ا ا ا ا اااعر و دارتها وجلس ا ا ا ا ااات

لمجموعات المساعدة المتبادلة والستشارات النفسية فمن مجموعات.
-20

وتواصا البلديات تنفيذ مبادرة تحساين صاحة الشاباب المعنونة تنفيذ نمو ي مزي

خدمات الرعاية الصحية المال مة للشباب  .والهد

وموسال لتوفير

من لق هو الرإلط الشبزي نين مقدمي الرعاية الصحية

الحاليين وتحسا ا ا ا ااين تعاونهم في توفير رعاية صا ا ا ا ااحية أكثر فعالية للشا ا ا ا ااباب وتنظيم تقديم خدمات الرعاية

الص ا ا ااحية على أس ا ا اااس مبدأة العتبة المنوفج ا ا ااة و دارة الحالت أة تقييم احتياجات الش ا ا اااب الذة جاء

للمعاينة ووفال خطة لتقديم الودمات والتوساط عندما يتقد الشااب بطلب إلى مؤساساات الرعاية الصاحية

الشااوصااية أو غيرها من مؤس اسااات القطال غير الصااحي .وفي الوصااف الذة جرى تحديثج مؤخ ار للنمو ي

المزي

والموس ا اال لتوفير خدمات الرعاية الص ا ااحية المال مة للش ا ااباب والتنس ا اايف على الص ا ااعيد الوًني تم

تطوير/تحديف ثمان خوارعميات االحد من ا ثار الص ااحية الج ااارة لحمراح المنقولة عن ًريف التص ااا

الجنسا ا ا ا ااي والحم غير الموطط لج والكت اب والمسا ا ا ا اااعدة في حالت العنف الجنسا ا ا ا ااي والحد من عدد

حالت النتحار وا ثار الصا ا ا ااحية الجا ا ا ااارة الناجمة عن إيذاء النفس والحد من ا ثار الصا ا ا ااحية الجا ا ا ااارة

لسااتودا المؤثرات العقليةل .وهي تصااف إجراءات تعزيز الصااحة وتقييم عوام الوطر وأنشااطة الوقاية

والمعالجة في حالة التص ا ا ااا الش ا ا ااوص ا ا ااي .وس ا ا اايتم تنفيذ النمو ي المحدث لتوفير الودمات في  23نلدية.

وقد سبف لعشر منها المشاركة في تنفيذ التدنير في فترة التموي السابقة.
-21

وتتولى و اعرة الصااحة إدارة صااندوق الدولة لتعزيز الصااحة العامة افيما يلي – الصااندوقل االذة

أنشئ في عا 2016ل .وتستود أموا الصندوق في أنشطة الحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها بما في
لاق تمويا مشا ا ا ا ا ا اااريل للوقااياة واإلعالناات الجتمااعياة والبحوث .وفي عاا  2020مو الصا ا ا ا ا ا انادوق 17

مش ااروعا من مش اااريل المنظمات غير الحزومية وثالثة مش اااريل بحثية تهد

المجتمل ا 898,6ألف يورول (.)140-100

إلى تعزيز الص ااحة العقلية في

المساواة بين الجنسين
-22

بعد انتواب البرلمان الجديد وتش ا ا ا اازي الحزومة الجديدة في عا  2020تش ا ا ا ااغ المرأة منص ا ا ا ااب

ر يس البرلمان ومنصا ا ااب ر يس الوعراء .وهناك سا ا اات نسا ا اااء من أص ا ا ا  14وعي ار في مجلس الوعراء .وفي

عا  2021وألو مرة في التاريخ شغلت المرأة منصب ر يس المحزمة الدستورية ومنصب المدعي العا .
-23

ويجرة تنفياذ البرناامج الوًني الرابل لت اافؤ الفرا نين المرأة والرجا للفترة  .2021-2015ففي

عا  2020على س ا ا ا ا ا اابي المثا

نفذ  58تدني ار نرنامجيا من نينها تدانير تتعلف بجا حة COVID-19

مث الس ا ااتش ا ااارات النفس ا ااية والتعليمية والقانونية .ونفذت تدانير موتلفة من أج تقليص الفجوة في األجور.

ويزرس قانون اإلدارة السا ا ا ا ا ااتراتيجية الصا ا ا ا ا ااادر في  25حزيران/يونيج  2020االذة دخ حيز النفا في 1

كاانون الثااني/ينااير 2021ل مبادأ المسا ا ا ا ا ا اااواة نين الجنسا ا ا ا ا ا ااين كمبادأ أفقي ينص على أناج عناد إعاداد وثاا ف
التوطيط وتنفيذها يجب مراعاة تعميم مراعاة المنظور الجنسا ا ا ا ا ا اااني في مراح التوطيط والتنفيذ والرصا ا ا ا ا ا ااد

والتقييم .وت رس خطة التقد الوًنية للفترة  2030-2021مبدأ ت افؤ الفرا للجميل وتشاز المسااواة نين

الجنس ا ا ااين جزءا ل يتج أز منج أيج ا ا ااا .وينص القانون المعد لقانون التأمين الجتماعي الحزومي الص ا ا ااادر
6
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في  23كانون األو /ديس ا ا ا اامبر  2020على أنج يجب على مجلس ص ا ا ا ااندوق التأمين الجتماعي الحزومي

التابل لو اعرة الجامان الجتماعي والعم أن يعلن عن متوساط األجور حساب نول الجنس عندما يزون لدى
صاحب العم أكثر من ثمانية مو فين ثالثة منهم على األق من النساء أو الرجا (.)49-46-100

الحماية الصحية
-24

حماية الصا ااحة الجنسا ااية واإلنجانية ( .)141-100توفر السا ااتراتيجية اإلقليمية لمنظمة الصا ااحة

العالمية بشااأن الصااحة الجنسااية واإلنجانية األهدا
ليتوانياا جااهادة إلى تنفياذ تلاق األهادا

والسااتراتيجيات التي يتعين على البلدان اتباعها .وتسااعى

والسا ا ا ا ا ا ااتراتيجياات امثا األموماة الماأموناة وفيروس نقص المنااعاة

البشا ارية/اإليدع ومعالجة المشا اااك الناشا ا ة عن األمراح المنقولة بالتصا ااا الجنسا ااي وإلرامج الوقاية من
س اارًان عنف الرحم والثدةل من خال إدماجها في قوانينها .وإلهذه الطريقة فقن خدمات الص ااحة اإلنجانية

مدمجة في نظا الرعاية الص ا ااحية القا م .ويزود األش ا ااواا المش ا اامولون بالتأمين الص ا ااحي اإللزامي الذين
يحف لهم الحصاو على خدمات الرعاية الصاحية الشاوصاية المدفوعة من ميزانية صاندوق التأمين الصاحي

اإللزامي بجميل الودمات التي يحتاجونها.
-25

توافر وس ا ا ااا

منل الحم  .وافف وعير الص ا ا ااحة على قوا م المنتجات الطبية القانلة للس ا ا ااداد التي

تنص على أن يوصا ااف الليفونورجيسا ااتري للشا اابات الال ي تتراوط أعمارهن نين  18و 20سا اانة ويسا ااتشا اارن

ًبيب أمراح النساء من أج منل الحم

التي وفعها وعير الصحة.

والفتيات الال ي تتراوط أعمارهن نين  15و 17سنة  -وفقا لإلجراءات

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
-26

تنص خطة العم إلدماي األشاواا وة اإلعاقة في المجتمل للفترة  2023-2021على توفير

األموا الالعمة إلدماي األشا ا ا ا ااواا وة اإلعاقة في المجتمل .وفي ك عا توص ا ا ا ا اص األموا الالعمة

لرص ا ا ا ااد تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األش ا ا ا ااواا وة اإلعاقة إلدارة ش ا ا ا ااؤون المعوقين التابعة لو اعرة
الجا ا ا ا ا ا اماان الجتمااعي والعما افيماا يلي – إدارة المعوقينل في عاا  70 - 2018ألف يورو من ميزانياة

الدولة وفي عا  52 - 2019ألف يورو وفي عا  48 - 2020ألف يورو وفي عا  48 - 2021ألف
يورو .وقد انوف

التموي بسا اابب تحوي جزء منج إلى لجنة رصا ااد حقوق األشا ااواا وة اإلعاقة التابعة

لمزتب أمين المظالم المعني نت افؤ الفرا .واعتبا ار من عا  2019تولت تلق اللجنة مهمة رصا ا ا ا ا ااد تنفيذ

التفاقية (.)144-100
-27

وأدرجات الحزوماة في خطاة تادانير نرناامج الحزوماة التادانير الالعماة لتنفياذ اتفااقياة األمم المتحادة

لحقوق األش ااواا وة اإلعاقة .وتقو و اعرة الج اامان الجتماعي والعم بقعداد نرنامج لتهي ة ني ة مال مة

لحشاواا وة اإلعاقة في جميل مجالت الحياة .ويجرة في البرنامج وفال اساتراتيجيات ليتوانيا الطويلة

األج ا2030-2021ل لت يي
-28

البي ة لحشواا وة اإلعاقة (.)145-100

وينص قانون البناء على أن تف ي ننية المباني بشا ا ا ااروط التصا ا ا ااميم العا المنصا ا ا ااوا عليها في

الوثا ف التقنية المةيارية للبناء وفي الوثا ف المةيارية لساالمة المباني والغرح منها .وتحدد شاروط خاصاة

إ ا تم البنااء في المبااني وأعماا الهنادس ا ا ا ا ا ااة المادنياة وفقاا للمش ا ا ا ا ا اااريل التاالياة البنااء إعاادة البنااء تجادياد المبااني

اإلصااالحات الريسااية البناء أو إعادة البناء المبس اط وصااف مشاارول ريسااي إصااالط بساايط أو وصااف بساايط

لإلصااالحات في المباني الواردة في القا مة التي وافقت عليها الحزومة أو مؤس اسااة مرخصااة من قبلها أو عندما

يتم تغيير الغرح من المبنى إلى ما هو محدد في هذه القا مة .ويجب ت يي

المباني وأعما الهندسا ا ا ا ا ااة المدنية

هذه مل الحتياجات الواصة لحشواا وة اإلعاقة وفقا لشروط الوثا ف التقنية المةيارية للبناء.
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وتقو منظمة غير حزومية توتارها إدارة المعوقين للتحقف من امتثا حلو المش ا ا ا اااريل للش ا ا ا ااروط

من خال إجراء لتقاديم العطااءات .وتش ا ا ا ا ا ا ااارك المنظماة غير الحزومياة الموتاارة في أعماا ت لي

إلنجااع

تشاييد المباني ات األهمية بالنسابة لحشاواا وة اإلعاقة .وفي المتوساط يتم التحقف سانويا من 2 240

من مش ا ا اااريل البناء ات األهمية بالنس ا ا اابة لحش ا ا ااواا وة اإلعاقة .وقد ش ا ا اااركت المنظمة غير الحزومية

في  668ت ليفا إلنجاع أعما البناء وقدمت في المتوسا ا ااط  563اسا ا ااتشا ا ااارة بشا ا ااأن إعداد مشا ا اااريل البناء.

وتنص مش ا ا ا ا اااريل التعديالت التي س ا ا ا ا ااتدخ على قانون البناء اعتبا ار من عا  2021على التوفير اإللزامي

للوبرة في مجا تص ا ا ا ا ا ااميم الهياك اإللزامية ،التي يجب ت ييفها مل احتياجات األش ا ا ا ا ا ااواا وة اإلعاقة.

وسايقو الوبراء بالتحقف من هذه المشااريل والموافقة عليها .وتقد التعديالت المذكورة أحزاما تنص على أن

إمزانية الوصا ااو إلى األماكن تشا ااز أيجا ااا مصا االحة عامة بما في لق إمزانية وصا ااو األشا ااواا وة

اإلعاقة إلى األماكن (.)147 ،146-100
-30

وعمال بقااانون اإلدماااي الجتماااعي للمعوقين تقااد خاادمااات التااأهيا المهني لحشا ا ا ا ا ا اواااا وة

اإلعاقة لتنمية أو اسا ا ا ااتعادة إمزانية تو يفهم وعيادة فرا العم المتاحة لهم .وينص قانون العم على أن

يحص األشواا وة اإلعاقة على دعم إفافي في سوق العم  .ولجمان فرا العم لحشواا وة

اإلعاقة فقنها توج ا اال للتدانير الس ا ااارية لس ا ااياس ا ااة س ا ااوق العم

مث العمالة المدعومة ودعم خلف فرا

العم االت يي ل وتعزيز العم الحر والتدريب المهني وغير لق من التدانير الس ا ااارية لس ا ااياس ا ااة س ا ااوق

العم التي تهد
-31

إلى الندماي في سوق العم بأسرل ما يمزن (.)148-100

واألشااواا المعتر نهم كأشااواا وة إعاقة وفقا لإلجراء المحدد في القانون يحصاالون على

التأمين الصحي على نفقة الدولة اقانون التأمين الصحيل .ومن ثم يجمن حصولهم على خدمات الرعاية
الصااحية الشااوصااية ميسااورة الت لفة وجيدة النوعية .وتشاام خدمات الرعاية الصااحية الشااوصااية اإلفااافية

المقدمة لحشااواا وة اإلعاقة على نفقة الدولة ما يلي خدمات أجهزة ًب األساانان التعويجااية وتوفير
خادماات معيناة لطاب األسا ا ا ا ا ا ارة والتمري

وسداد ت الي
-32

األدوية (.)148-100

في المنز وخادماات إعاادة التاأهيا الطبي المت ررة أو الاداعماة

وينص القانون الجنا ي على توفير حماية قانونية أكبر لحش ااواا وة اإلعاقة بفرح مس ااؤولية

جنا ية أشااد ص ارامة في الحالت التي ترت ب فيها أة جريمة بقصااد التعبير عن ال ار ية فااد مجموعة من

األشااواا أو فااد شااوص ينتمي إليها بساابب اإلعاقة .وإلموجب القانون الجنا ي تعتبر مث هذه الحالت
روفا مشددة للعقوإلة (.)150-100

إدماج األقليات القومية
-33

ش ا ا ا ا ا ا اااركات إدارة األقلياات القومياة التاابعاة للحزوماة افيماا يلي – إدارة األقلياات القومياةل في تنفياذ

خطة العم لتعزيز عد التمييز للفترة  .2019-2017وقدمت الوطة تدنيرين يسا ااتهدفان ص ا اراحة األقليات

القومية .وشا ا اام التدنير  4-1ما يلي إجراء البحوث عن المناًف التي تجا ا اام أعلى عدد من السا ا اازان من
األقليااات القوميااة وعااداد المعلومااات والتاادريااب بشا ا ا ا ا ا ا ااأن األقليااات القوميااة وتعزيز الحوار نين الثقااافااات

والتسا ااامح ونشا اار المعلومات عن فرا سا ااوق العم  .وركز التدنير  5-1على األنشا ااطة التي تعزع إدراك

موتلف الثقافات للتراث الثقافي لحقليات القومية والمهاجرين .ونفذت إدارة األقليات القومية مش ا ا اارول إدماي
ممثلي األقليات القومية في س ا ا ا ااوق العم  .وهو يهد

إلى الحد من التمييز ومنعج اس ا ا ا ااتنادا إلى األس ا ا ا ااس

المنص ا ا ا ا ااوا عليها في قانون ت افؤ الفرا .وتنص خطة العم لتعزيز عد التمييز للفترة 2023-2021

على تدنير يهد

8

إلى عيادة وعي األقليات القومية فيما يتعلف باستشفا

لغة ال ار ية (.)152-100
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وقا ااد عزعت خطا ااة العما ا إلدما اااي الروما ااا في المجتمل الليتواني للفترة  2020-2015تو ي

الروماا .وفي إًاار الوطاة الماذكورة نفاذ مشا ا ا ا ا ا اارول دعوناا نعما مل الروماا فرا عما جاديادة وتحادياات

جديدة (.)162-100
-35

ومجلس الجماعات القومية نتشزيلج الجديد المزون من المرشحين المنتوبين للسنوات 2024-2020

في اجتمااعاات المنظماات غير الحزومياة لحقلياات القومياة شا ا ا ا ا ا اارل باأعماالاج في عاا  .2020وهاذا المجلس
عبارة عن هي ة اس ا ااتش ا ااارية عامة تمث األقليات القومية في المس ا ااا

المتص ا االة نتنس ا اايف الس ا ااياس ا ااة الوًنية

لحقليات في ليتوانيا .وهو يج اام ممثلين عن  28جنس ااية .وقد ش ااارك المجلس في إعداد مفهو تمثي تاريخ

األقليات القومية في ليتوانيا وهو مشارول القانون المتعلف باألقليات القومية .ويدعى ممثلو األقليات القومية
إلى أفرقة عاملة تعالج المساا

التي تهم األقليات القومية .ولر يس الوعراء مساتشاار خاا لشاؤون األقليات

القومية .وفي كانون األو /ديس ا اامبر  2020ش ا ااز وعير التعليم والعلو والرياف ا ااة اللجنة المعنية باألقليات
القومية .وتقد هذه اللجنة الرأة والسااتنتاجات لوعير التعليم والعلو والريافااة أو المؤساسااات األخرى بشااأن

المسا
-36

المتعلقة نتعليم األقليات القومية (.)161 ،100-160

وتعم مجالس األقليات القومية كهي ات اس ااتش ااارية عامة في عدة نلديات مث نلدية مدينة كاليبيدا

وإللدية فيزاجيناس .وتسا اااعد هذه المجالس البلديات في صا ااياغة السا ااياسا ااات المتعلقة باألقليات القومية وتمث

مصا ااالحها وتقد المشا ااورة والوبرة في معالجة القجا ااايا السا ااتراتيجية وغيرها من القجا ااايا المتعلقة بالجماعات
اإلثنية وتسا ا ا ااعى إلى تعزيز إدماي وتنمية ثقافات األقليات القومية و لى فا ا ا اامان الحفاظ على الهوية القومية

والمس اااواة في مس ااتوى الحياة لحقليات القومية .وتس اااعد المؤس اس ااة العامة لبيت الجماعات القومية والمؤس اس ااة
العامة لمركز كاوناس الثقافي لموتلف األمم والمؤساساة العامة لمركز مجتمل الروما والمؤساساة العامة لمركز

الفنون الش ا ا ا ا ا ااعبياة واإلثنوغرافياا لحقلياات اإلثنياة في ليتوانياا على الحفااظ على الهوياة الثقاافياة لحقلياات القومياة

الليتوانية واندماجها ال ام في الحياة الجتماعية للبلد .ويش ا ا ا ا ا ااارك ممثلو األقليات القومية ننش ا ا ا ا ا اااط في الحياة

الس ااياس ااية امث ش ااغ مناص ااب الوعراء ومس ااتش ااارة الوعراء وأعج اااء البرلمان وأعج اااء مجالس الحزم الذاتي

المحليةل وفي أنشطة األحزاب السياسية التقليدية (.)163-100 ،162-100 ،152-100 ،59-100
-37

ولجع المعلومات المتعلقة باإلًار القانوني لحقوق األقليات القومية أيسا ا ا اار منال نشا ا ا اارت إدارة

األقليات القومية خالصاة قانونية من جزأين بعنوان التنظيم القانوني لحقليات القومية وهي تشام القوانين

والتوصيات القانونية الليتوانية والدولية (.)51-100
-38

وتنفاذ إدارة األقلياات القومياة نرنامج إدماي األقلياات القومياة في المجتمل مل الحفااظ على هويتهاا

للفترة  2021-2018وتنسف وتنفذ تدانير إلدماي الروما في المجتمل الليتواني .وقد شزلت أولويات أنشطة
البرناامج في فا ا ا ا ا ا ااوء توجيهاات وأعماا تنفياذ البرناامج الحزومي .ويهاد

البرناامج إلى إقااماة مجتمل مادني

متناااغم من خال إدماااي تراث الجماااعااات القوميااة وتنميااة التنول الثقااافي وتعزيز المعلومااات العااامااة عن
األقليات القومية على نحو يتس ا ا ا ا ا اام بالمس ا ا ا ا ا ااؤولية المدنية وعد التمييز وتعزيز مش ا ا ا ا ا اااركة الجالية البولندية

الليتوانيااة في إقااامااة تعاااون إيجاااني مل نولنادا .ودعماات إدارة األقليااات القوميااة مش ا ا ا ا ا ا اااريل المنظمااات غير

الحزومياة لحقلياات القومياة وعزعت التعااون نين البلادياات والمنظماات غير الحزومياة لحقلياات القومياة في
الحفااظ على ثقاافاة وتااريخ األقلياات القومياة وتمثيلهماا ونظمات حلقاات د ارسا ا ا ا ا ا اياة لمعلمي مادارس األحاد من

األقليااات القوميااة وحلقااات د ارسا ا ا ا ا ا ايااة لتنميااة ال فاااءات لممثلي المنظمااات غير الحزوميااة لحقليااات القوميااة

ودعمت مبادرات المراكز الثقافية ومراكز الندماي لحقليات القومية التي تعزع معرفة تاريخ وتقاليد األقليات

القومية في ليتوانيا ومبادرات التعاون نين الثقافات ألًفا وشا ا ا ا ا ااباب الجماعات اإلثنية في جنوب شا ا ا ا ا اارق

ليتوانيا ومناًف أخرى من البلد والبحوث األكاديمية حو تاريخ األقليات القومية في ليتوانيا ونش ا ا ا اار ثقافة
األقلياات القومياة في وسا ا ا ا ا ا ااا ط اإلعال باقعطااء األولوياة للمشا ا ا ا ا ا اااريل التي تمثا تااريخ األقلياات القومياة في
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ليتوانياا ونفاذت تادانير ترمي إلى تعلم لغاة الادولاة لتمزين األشا ا ا ا ا ا اوااا المنتمين إلى األقلياات القومياة من

دخو س ا ااوق العم بأس ا اارل وقت ممزن وف ا اامان رفاههم الجتماعي والقتص ا ااادة ونظمت حملة إعالمية
بعنوان أسااماء .أماكن .تواريخ على شاابزة التواص ا الجتماعي حو مساااهمة ممثلي األقليات القومية في

تنمية الدولة الليتوانية (.)55 ،52-100

وفي عا  2019تم تشزي فريف عام إلعداد مشرول قانون بشأن األقليات القومية .وقد عرح

-39

مشا اارول القانون ونوق

في إًار حوار اجتماعي مل ممثلي مجلس الجماعات القومية وجماعات األقليات

القومية واألوساط األكاديمية وممثلي المؤسسات والمنظمات في العديد من المدن الليتوانية  -في فيلنيوس
وكاليبيدا وفيزاجيناس .وشا ااملت المناقشا ااات المسا ااا

التالية فا اارورة اعتماد قانون األقليات القومية وتعليم

لغة الدولة والتعاون مل مؤس اسااات الدولة والبلديات ومفهو وتعري

تولت و اعرة العد صياغة قانون األقليات القومية (.)158-153-100

األقليات القومية  .وفي عا 2021

وأولت الحزومة المشا اازلة في عا  2020في نرنامجها وفي خطة تنفيذه الهتما الواجب لقجا ااايا

-40

األقلياات القومياة .ويتوخى البرناامج تحقيف أهمياة التراث الثقاافي الملموس وغير الماادة لحقلياات القومياة التي

تةي

في ليتوانيا وتنمية الحوار نين الثقافات و شا اراك الجماعات اإلثنية والش ااباب في العمليات الثقافية على

المس ا ا ااتويات الوًنية واإلقليمية والبلدية وكفالة الحريات المتعلقة بالهوية وتس ا ا اااوة ش ا ا ااروط نش ا ا اار الثقافة
والتعبير عن الاذات وتحقيف الاذات لحقلياات القومياة التي تةي

في ليتوانياا باالوسا ا ا ا ا ا ااا ا القاانونياة .وإلرناامج

تنمية الثقافة واإلندال للفترة  2030-2021هو وثيقة استراتيجية تنتظر حاليا موافقة الحزومة عليها .ويهد
نرنامج التنمية هذا إلى تنفيذ هد

خطة التقد الوًنية  -تعزيز الندماي ال ام لحقليات القومية.

وفي عاا  2019وافف وعير الثقاافاة على مفهو تمثيا تااريخ األقلياات القومياة في ليتوانياا .وفي
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ع ااا  2020تم اات الموافق ااة على خط ااة العم ا للفترة  2022-2020لتمثي ا ت اااريخ األقلي ااات القومي ااة في

ليتوانيا .وتش ا ا ا ااارك الدولة والمؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات البلدية والمنظمات غير الحزومية لحقليات القومية في تنفيذ خطة
العما هاذه .ويهاد

المفهو وخطاة عملاج إلى إثباات فا ا ا ا ا ا اارورة تمثيا تااريخ األقلياات القومياة في ليتوانياا

وتقديم تاريخ األقليات القومية الليتوانية إلى الجمهور باعتباره جزءا ثقافيا ودينيا ولغويا هاما ووثيف الصا ا ا ا االة
بالهوية المت املة والدينامية لليتوانيا وتهي ة الظرو
وتقو إدارة األقلياات القومياة نتعري

-42

لعرفج بفعالية على الجمهور.

الجمهور بااألقلياات القومياة عن ًريف تعزيز إدمااي األقلياات

القومية وعن ًريف كفالة إمزانية افا ا ااطالل ممثلي األقليات القومية ومنظماتها غير الحزومية باألنشا ا ااطة
الالعمة للحفاظ على الهوية واللغة والثقافة القومية والتراث الثقافي والتاريخ القومي والمش ا ا اااركة ننش ا ا اااط في

الحياة الجتماعية والسا ا ا ااياسا ا ا ااية والثقافية .وتتيح المراكز الثقافية لحقليات القومية العاملة في ليتوانيا تحقيف

هذا الهد
-43

(.)57-100

ونفذت إدارة األقليات القومية مش ا ا ا ا ا اارول إدماي ممثلي األقليات القومية في س ا ا ا ا ا ااوق العم  .وقا

المعهد الوًني للت ام الجتماعي وهو شا اريق المش اارول المذكور نرص ااد وس ااا ط اإلعال يوميا وإلتحلي

المعلومات اليومية وكي
-44

يصور ك وسيط من وسا ط اإلعال موتلف األقليات القومية (.)60 ،59-100

وقد نفذ مشا ا اارول إدماي الروما في سا ا ااوق العم المعنون فلنعم مل الروما فرا عم جديدة

وتحديات جديدة  .وخال التنفيذ الناجح لهذا المشا اارول شا ااارك أفراد الروما الجا ااعفاء اجتماعيا في أنشا ااطة

اإلدماي الجتماعي والحلقات الد ارسااية المتعلقة بالمساااواة نين الجنسااين اشااارك  45شااوصااا وانجاامت 14

امرأة إلى أنشااطة التمزين الموتلفةل وفي األنشااطة الريافااية كما حجااروا دروسااا في الموساايقى .واكتسااب
بع

المشاااركين مهنة أو عادوا إلى نظا التعليم أو سااعوا إلى التعليم في مؤس اسااات التعليم العا أو دخلوا

في عقود عم

10

أو حص االوا على ش ااهادات في أنش ااطة معينة أو س ااجلوا أنفس ااهم لدى دا رة التو ي .

GE.21-15318

A/HRC/WG.6/40/LTU/1

وحج اار أفراد من الروما دورات في اللغة الليتوانية واللغة اإلن ليزية والقيادة االف تان باء وجيم  -جيم هاءل

ودورات في مجا محو األمية الحاس ا اوإلية ومويما بش ا ااأن األنوة اإليجانية وتدريبا لتنمية مواهب الش ا ااباب.
وش اااركوا في نرنامج إرش ااادة ودورات للتدريب المهني لتعزيز فرا العم

وتطوير مهارات العم العملية

في مزان العم  .ويشارك سنويا أكثر من  300شوص من الروما في أنشطة الندماي الجتماعي (.)162-100
-45

وقاد نفاذت خطاة العما إلدمااي الروماا في المجتمل الليتواني للفترة  .2020-2015وقاامات إدارة

األقليات القومية بقعداد الموقل الش ا ا ا اابزي  www.romuplatforma.ltوهي تواص ا ا ا ا الف ا ا ا ااطالل بقدارتج

وتحااديثااج .ونفااذت تاادانير لتعزيز تعليم الرومااا وتمزين المرأة وعااد التمييز .ودعماات إدارة األقليااات القوميااة
نشا اار ثقافة أقلية الروما وتقاليدها ونسا ااقت ونفذت  15تدني ار من تدانير خطة العم

ورصا اادتها .وإلالتعاون

مل المؤسا اس ااة العامة لمركز مجتمل الروما نظم تعليم غير رس اامي ألًفا الروما ومويم ص اايفي لحًفا
ونظمت أنش ااطة لحًفا وال بار في ص اافو

الحاس ااوب ونظمت دورات د ارس ااية للغة الدولة و حياء كرى

المحرقة وتوفير خدمات الوس ا ا ا ا اااًة نين الثقافات .وقد أدري البرلمان يو إحياء كرى اإلبادة الجماعية للروما

ا 2آب/أغسطسل في قا مة أيا إحياء الذكرى (.)163-100
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وإلغية الحد من الس ااتبعاد الجتماعي يجرة اتوا تدانير إلدماي الف ات المعرف ااة لالس ااتبعاد

الجتمااعي في نظاا التعليم والمجتمل الليتوانيين .ويمزن اعتباار أًفاا الروماا مثاال على هاذا النادمااي
النااجح .ويجرة تعزيز العما في مجاا التعليم مل أسا ا ا ا ا ا اار الروماا التي لاديهاا أًفاا في سا ا ا ا ا ا اان ماا قبا

المدرسا ا ا ا ااة .ويتم تنظيم لقاءات مل األسا ا ا ا اار التي لديها أًفا في مرحلة ما قب المدرسا ا ا ا ااة في المدارس

ومناقشا ا ا ااة إمزانيات مرافقة األًفا يوميا إلى المؤس ا ا ا اسا ا ا ااات التعليمية ونق األًفا إلى المؤس ا ا ا اسا ا ا ااات

التعليمية والمناع حيثما كان لق ممزنا اعلى س ا ا ا اابي المثا
تعري

األس ا ا ا ا اار بالظرو

نواس ا ا ا ااطة الحافالت المدرس ا ا ا اايةل .ويجرة

المؤاتية للتنمية ال املة للش ا ا ا ا ااوص ا ا ا ا ااية البي ة ا منة والمدرس ا ا ا ا ااون المبدعون

والمسا ا ا ا ااؤولون والمهنيون الموتصا ا ا ا ااون بالدعم الترإلوة وخدمات المطاعم وإلناء القدرات االموسا ا ا ا اايقية
والريافا ا ااية والفنية وما إلى لقل .إن تعزيز اسا ا ااتودا الحف في التعليم المؤسا ا اسا ا ااي في مرحلة ما قب

المدرسا ا ااة وفي مرحلة الطفولة المبزرة احوارات فردية مل أسا ا اار الروما التي لديها أًفا في سا ا اان ما قب

المدرسا ااةل هو أحد التدانير التعليمية المثبتة فعاليتها في المؤس ا اسا ااات التعليمية لمرحلة ما قب المدرسا ااة.

ففي نلدية مقاًعة أوكميري على س ا ا ا اابي المثا

يعتبر التحاق أًفا الروما بالمدارس جيدا .ومن أج

الحاد من ترك المادارس في وقا ت مبزر نين ًالب الروماا تشا ا ا ا ا ا ااجل المادارس الطالب على المشا ا ا ا ا ا اااركاة
النش ا ااطة في حياة المجتمل المدرس ا ااي و شا ا اراك أًفا الروما في موتلف أنش ا ااطة التعليم غير الرس ا اامي.

ويجرة تنظيم حوارات مل ا باء واألًفا بشا ا ااأن مسا ا ااا
التوطيط الو يفي وغير لق من المسااا

من حياة أفراد الروما (.)163-100

الترإلية الجنسا ا ااية والفرا التعليمية في مجا

ات الصاالة .وتبذ محاولت لتحفيزهم بقعطاء أمثلة إيجانية

إدماج المهاجرين
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تنص خطة العم لتعزيز عد التمييز للفترة  2020-2017على تنظيم حمالت إعالمية بش ا ا ا ا ااأن

المبادرات الرامية إلى إدماي األجانب وفهم التنول وتعزيز الحوار نين الثقافات .وتنص خطة العم بش ااأن

إدماي األجانب في المجتمل للفترة  2020-2018على  39تدني ار لتحس ا ا ااين ما يلي التش ا ا اريعات والعمليات
المتعلقة بقدماي األجانب وملتمسا ااي اللجوء والتعاون نين المؤسا اسا ااات في مجا إدماي األجانب وملتمسا ااي

اللجوء و دماجهم في نظا س ا ا ا ا ا ااوق العم

ونتا ج اندماجهم في س ا ا ا ا ا ااوق العم

و دماي ملتمس ا ا ا ا ا ااي اللجوء

واألجانب في نظا التعليم وشاروط حصاو األجانب على الودمات الجتماعية وخدمات الرعاية الصاحية.

وتسعى تلق التدانير أيجا إلى تشجيل التعاون نين األجانب والمجتمعات المحلية والحد من التمييز فد األجانب
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وتحس ااين إدماي النس اااء األجنبيات من خال تحس ااين حالة حقوقهن ورص ااد عمليات إدماي األجانب وتنفيذ
السا ا ا ااياسا ا ا ااات الواصا ا ا ااة نهم و جراء البحوث بشا ا ا ااأنها .وإلموجب هذه الوطة تم في أوا

عا  2021توقيل

عقدين لمشا ا ا اااريل تتعلف نتنفيذ حمالت لتعزيز التسا ا ا ااامح .وخال تنفيذ التدنير  1-9من خطة العم

تعزيز

المبادرات المجتمةية للمقيمين الليتوانيين واألجانب في البلديات الليتوانية من أج مس ا ا ا ا اااعدة األجانب على

الناادماااي في المجتمل المحلي جرى في عااا  2021توقيل  3عقود لتنفيااذ مشا ا ا ا ا ا ا اااريل ترمي إلى تعزيز

المبادرات المجتمةية من خال إيالء اهتما خاا إلدماي الش ااباب والنس اااء من المهاجرين في المجتمعات

المحلية (.)165-164 ،60-59-100
-48

وفي عااا  2020وافقاات الحزومااة على إدخااا تعااديالت على وصا ا ا ا ا ا ااف إجراءات تقااديم الاادعم

الحزومي إلدماي األش ا ا ا ا ا ااواا الذين منحوا حف اللجوء .وتهد

التعديالت إلى إنش ا ا ا ا ا اااء نظا أكثر مرونة

لتوفير دعم الاادولااة لالناادماااي وإلااالتااالي تحفيز الناادماااي .وإلاادأ رإلط دعم الناادماااي بااالحتياااجااات والفرا

الفردية لملتمس ا ااي اللجوء والتي تؤخذ في العتبار أيج ا ااا عند وف ا اال خطة إدماي فردية ل

(.)166-100
-49

ملتمس للجوء

وسا ا ا ا ا ا اعاات المش ا ا ا ا ا ا اااريل المنفااذة في إًااار البرنااامج الوًني لصا ا ا ا ا ا اناادوق اللجوء والهجرة واإلدماااي

للفترة  2020-2014إلى تحسااين رو

اسااتقبا ومةيشااة ملتمسااي اللجوء مل التركيز نوجج خاا على

األشا ا ااواا الجا ا ااعفاء و لى عيادة معرفة ملتمسا ا ااي اللجوء بحقوقهم وواجباتهم .وخال فترة البرنامج قدمت

خدمات موتلفة لملتمس ا ااي اللجوء اخدمات اجتماعية وقانونية ونفس ا ااية وخدمات الترجمة والدعم بالمالبس
واألغذية ومنتجات النظافة الصاحيةل .وإلغية توسايل وتحساين البنية األسااساية و رو

الساتقبا

ندأ تنفيذ

مشا اارول توفير أماكن اإلقامة البديلة لملتمسا ااي اللجوء فتم نناء مهجل لملتمسا ااي اللجوء الجا ااعفاء في مركز

تسجي األجانب (.)168-100
-50

وحتى عا  2019كانت تقد بانتظا إلى الوحدات المعنية بالهجرة في مقار ش ا اارًة المقاًعات

التعليمات المنهجية بشا ااأن امتثا األشا ااواا عديمي الجنسا ااية الذين يةيشا ااون في اإلقليم المزود بالودمات

ألحزا قانون الجنسااية وإلشااأن إجراءات إعال هؤلء األشااواا بأساااليب الحصااو على الجنسااية الليتوانية.

وإلعد إصا ااالط نظا إدارة الهجرة في عا  2019لم تترك أة وحدات معنية بالهجرة فا اامن نظا الشا اارًة.
وأص اابحت إدارة الهجرة التابعة لو اعرة الداخلية هي المؤسا اس ااة الر يس ااية التي تقد خدمات الهجرة في ليتوانيا.

ونظمت إدارة الهجرة تدريبا لمو فيها بشا ااأن قجا ااايا الجنسا ااية واألشا ااواا عديمي الجنسا ااية .وكان التدريب
يهد

إلى فا ا اامان التطبيف الموحد لقانون الجنسا ا ااية وتقديم المشا ا ااورة لعمالء إدارة الهجرة بشا ا ااأن اكتسا ا اااب

الجنسا ااية .وفي عا  2020وفا ااعت إدارة الهجرة قا مة بأسا ااماء األشا ااواا عديمي الجنسا ااية ودعتهم إلى

إجراء مش اااورات بش ااأن إمزانية الحص ااو على الجنس ااية الليتوانية افي عا  2020أرس االت  2 158رس ااالة

إعالمية إلى عديمي الجنسا اايةل .واسا ااتفاد  139شا ااوصا ااا من الودمات السا ااتشا ااارية إلدارة الهجرة وقد 57

شااوصااا منهم ًلبات للحصااو على الجنسااية وأصاابح  15شااوصااا منهم مواًنا ليتوانيا .وأحد أسااباب عد

قيا عديمي الجنسية بطلب الحصو على الجنسية هو الفتقار إلى الموارد المالية .ولمساعدة هؤلء األشواا

تم تزويدهم بمعلومات بشاأن إمزانية الحصاو على الدعم من المنظمات غير الحزومية .وتقد  20شاوصاا

من عديمي الجنس ا ااية بطلبات إلى جمةية الص ا االيب األحمر الليتوانية واس ا ااتفادوا من مس ا اااعدتها المالية للحص ا ااو

على الوثا ف .وفي عا  2020أص ا اابح  221ش ا ااوص ا ااا من عديمي الجنس ا ااية مواًنين ليتوانيين وانوف
عدد هؤلء األشواا في ليتوانيا إلى .)170-100 ،169-100 ،168-100 ،167-100( 2 683

حماية مجتمل المثليات والمثليين ومزدوجي المي الجنسا ااي ومغايرة الهوية الجنسا ااانية والمجتمعات األخرى
ات الصلة من التمييز
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توخا اات خطا ااة العم ا ا لتعزيز عا ااد التمييز للفترة  2020-2017اتوا ااا تا اادانير تتعلف بمجتمل

المثليات والمثليين ومزدوجي المي الجنس ا ااي ومغايرة الهوية الجنس ا ااانية والمجتمعات األخرى ات الص ا االة.
وسا ا ا ا ا ا اايسا ا ا ا ا ا ااتمر تنفي ااذ ت اادانير ت ااافؤ الفرا من خال نرامج التنمي ااة وخط ااة العما ا لتعزيز ع ااد التمييز

للفترة  .2023-2021وقد أعدت صا ا ا ا ا ا اايغة جديدة لقانون ت افؤ الفرا تهد

إلى توسا ا ا ا ا ا اايل نطاق الحماية

القانونية من التمييز ويجرة النظر فيها حاليا في البرلمان (.)94 ،81 ،76 ،75 ،50-100

-52

وفي عا  2016وافف وعير التعليم والعلو والرياف ا ا ا ا ا ااة على نرنامج الص ا ا ا ا ا ااحة العامة والتثقي

الجنس ا ااي وتهي ة األس ا ارة االبرنامج العا ل .وأثناء تنفيذه نظمت دورات تدريبية احج ا اار حوالي  800مدرس
حلقات د ارسااية بشااأن التثقي

الجنسااي وحدهل ووفااعت مبادئ توجيهية منهجية وتمت اسااتشااارة األً ار

المهتمة .وتتجا ا اامن خطة تدانير تنفيذ هذا البرنامج نما ي ومذكرة ورسا ا ااوما نيانية لتنفيذ البرنامج في المدارس.

وجميل المعلومااات عن هااذا البرنااامج اhttps://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrusل متاااحااة على موقل

 Ugdymo sodasعلى شا ا ا ا ا ا اابزة اإلنترنت في .https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3054

وإلعد إجراء مشا ا ا ا ا اااورات عامة تم تغيير اسا ا ا ا ا اام البرنامج العا فأصا ا ا ا ا اابح البرنامج العا للمهارات الحياتية .

وهاذا البرناامج متااط على اإلنترنات في  .https://www.mokykla2030.lt/وتنص خطاة العما لتعزيز

عد التمييز للفترة  2023-2021على تدنير توفير التدريب للش ا ااباب ولمن يعملون مل الش ا ااباب في مجا
التثقي

-53

الجنسي .

وتشا ا ا ااير المبادئ التوجيهية لتحديف البرامج العامة التي أقرها وعير التعليم والعلو والريافا ا ا ااة في

عا  2019إلى كون ال فااءة الجتمااعياة والعااًفياة وأسا ا ا ا ا ا االوب الحيااة الصا ا ا ا ا ا ااحي من ال فااءات التي يتعين

تنميتها .وتنص المبادئ تحديدا على مزافحة ك ار ية المثلية الجنس ااية والتمييز .وينص عنص اار ال فاءة على
أنج ينبغي للطالب أثناء تنفيذ البرنامج إدراك مشا ا ا اااعر ا خرين واحت ار ا راء الموتلفة والعت ار

التش ا ا ااابج والختال

بأوجج

نين الناس والتواصا ا ا ا والتعاون ننجاط وح النزاعات نين األش ا ا ااواا بش ا ا ااز نناء

ومقاومة التأثيرات الس ا ا االبية وًلب المس ا ا اااعدة عند القتج ا ا اااء وتقديم المس ا ا اااعدة على النحو المناس ا ا ااب

والتص ا اار بمس ا ااؤولية عند اتوا الق اررات والتمزن من توقل عواقبها والمش ا اااركة في نناء المجتمل المحلي

والرفاه العا (.)82 ،76-100

مكااحة جرائم الكراهية ومختلف أشكال التمييز ومظاهر التطرف
-54

في الفترة  2020-2018قامت و اعرة الداخلية بالشاتراك مل مزتب المدعي العا ومزتب مفت

أخالقيات الصا ااحفيين نتنفيذ مشا اارول تعزيز التصا اادة لج ار م ال ار ية وخطاب ال ار ية في ليتوانيا الممو

فاي إً ا ا ااار نارن ا ا اااماج الاحاقاوق والامسا ا ا ا ا ا ا ا ا اااواة والاماواًان ا ا ااة الات ا ا ااابال لاالتاح ا ا اااد األوروإلاي ا2020-2014ل.
(https://vrm.lrv.lt/en/news/the-final-conference-of-the-hate-crime-prevention-project-

.)was-held
-55

وفي عا  2020شز وعير الداخلية فريف عم لتعزيز التصدة بفعالية لج ار م ال ار ية وخطاب

ال ار ية في ليتوانيا .ويشا ا ا ا ا ااارك في أعما الفريف العام ممثلون عن و اعرة الداخلية ومزتب المدعي العا
و دارة الشا اارًة و دارة األقليات القومية ومزتب مفت
نت افؤ الفرا وو اعرة الجا ا ا ا اامان الجتماعي والعم

أخالقيات الصا ااحفيين ومزتب أمين المظالم المعني

و 11منظمة غير حزومية .وتتمث مهامج الر يسا ا ا ا ااية

في بحااف إمزااانيااات عيااادة فعاااليااة مزااافحااة ج ار م ال ار يااة وخطاااب ال ار يااة وتقااديم المقترحااات بش ا ا ا ا ا ا ااأنهااا.

وإلغية تحديد التهديدات ات الص ا االة بارت اب ج ار م ال ار ية والتمييز وأس ا اابانها و روفها وإلغية التص ا اادة
لها في الوقت المناس ا ااب وإلطريقة س ا االيمة ف ا اامن اختص ا اااا الش ا اارًة يجرة رص ا ااد المعلومات التي تعمم

على الجمهور على ش ا ا ا اابزة اإلنترنت .وتقو إدارة الش ا ا ا اارًة أيج ا ا ا ااا بقجراء تجرإلة الدوريات الفت ارف ا ا ا ااية .
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وتم اختيار ثالثة من أفراد الشاارًة ألداء مها الدورية الفت ارفااية .وتشاام أنشااطتهم اليومية المها التالية

رص ا ا ااد ش ا ا اابزات التواص ا ا ا الجتماعي وتقييم المعلومات الواردة وجمل المعلومات اإلف ا ا ااافية والتش ا ا اااور

واإلنالغ .ووافف المفوح العا للشاارًة الليتوانية في عا  2021على الجدو الزمني بشااأن أنشااطة الوقاية
العاااماة التي يتعين على أفراد الشا ا ا ا ا ا اارًاة تنفيااذهاا .وينص الجاادو الزمني على تادنير عقااد اجتماااعاات مل

جماعات األقليات و/أو الجماعات التي قد تعاني من السا ا ا ا ا ااتبعاد الجتماعي ااألشا ا ا ا ا ااواا وو اإلعاقة

واألقليات القومية واألقليات الجنسا ااية واألقليات الدينية وما إلى لقل  .وإلموجب هذا التدنير يتعين على
أفراد الشاارًة في المجتمعات المحلية فاامن المنطقة التي توجاال إلش ارافهم عقد اجتمال ك سااتة أشااهر

على األق مل ك من جماعات األقليات و/أو الجماعات التي قد تعاني من الس ا ا ا ا ااتبعاد الجتماعي .وفي

النصف األو من عا  2021تم عقد  250اجتماعا .وخال الجتماعات يتواص أفراد الشرًة مل تلق
الجماعات ويقدمون المعلومات الوقا ية ات الصاالة ويقدمون المشااورة للجماعات بشااأن القجااايا التي تثير

ق ال اق اه ا ا ااا (،66-100 ،64-100 ،63-100 ،62-100 ،61-100 ،56-100 ،54-100 ،50-100

،78-100 ،74-100 ،73-100 ،72-100 ،70-100 ،68-100 ،65-100 ،69-100 ،67-100

.)85-100 ،84-100 ،82-100 ،81-100 ،83-100 ،79-100
-56

وعنادماا تبرع مظااهر لل ار ياة على المسا ا ا ا ا ا ااتوى الوًني تعرب إدارة األقلياات القومياة عن موقفهاا

-57

وأتاااحاات المبااادئ التوجيهيااة لتحااديااف البرامج العااامااة لعااا  2019تحااديااف البرامج العااامااة .ويولي

بقدانة أة شز من محاولت التحري

على ال ار ية القومية في ليتوانيا.

مش ا ا ا ا ا اارول نرنامج التاريخ اهتماما أكبر للتنول القومي والديني في ليتوانيا ويؤكد على تاريخ ش ا ا ا ا ا ااعب ليتفاك
وشعب الروما االثقافة واإلنجاعات والمحرقةل .ويقد البرنامج موافيل جديدة هامة ترإلط المافي بالحافر

التراث والذاكرة .اكرة القرن العش ا ا ا ارين وتراثج في ليتوانيا الحالية .التراث الصا ا ا ااعب لنظامين شا ا ا ااموليين في

ليتوانيا أماكن المجاعر الناعية والس ا ا ا ااوفياتية في ليتوانيا بانيرياة قلعات كاوناس معس ا ا ا اازر ماس ا ا ا اايزاة

توساازوليناة مانور أو أماكن أخرى إلحياء الذكرى في المحيط المباشاار  .وقد أعدت مشاااريل للبرامج العامة

التي سيتم تحديثها امتاحة للجمهور في https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/ل ).)71-100
-58

وتولي إدارة األقليات القومية اهتماما كبي ار لمحرقة الروما .وهي تشا ا ااجل المناقشا ا ااات بشا ا ااأن حقوق

اإلنسا ا ا ااان ومحرقة الروما وتنشا ا ا اار المعلومات والمواد المنهجية وتنظم التدريب للعاملين في مجا التعليم

والشاباب الليتوانيين من الروما والناشاطين في مجا حقوق اإلنساان وتساهم في مبادرات المنظمات الدولية

والمنظماات غير الحزومياة وتمو فعاالياات إحيااء كرى اإلباادة الجمااعياة للروماا واليو الادولي للروماا ا8
نيسان/أنري ل وتشارك فيها (.)56-100

-59

وينش ا ا اائ قانون مس ا ا اااعدة ف ا ا ااحايا الج ار م الجنا ية لعا  2021نظاما لتقديم المس ا ا اااعدة لج ا ا ااحايا

الجريمة .وإلغ

النظر عما إ ا كان الج ا ااحية قد قد ش ا اازوى رس ا اامية بش ا ااأن الجريمة فقنج اأفراد أس ا ارتجل

حس ا ااب احتياجاتج ااحتياجاتهمل س ا ااو

يزون نوس ا ااعج انوس ا ااعهمل الحص ا ااو مجانا وعلى نحو س ا اارة على

المس ا ا اااعدة التي يقدمها مركز المس ا ا اااعدة وال يانات التي تقد المس ا ا اااعدة و لق قب وأثناء وإلعد اإلجراءات

الجناا ياة (-100 ،104-100 ،102-100 ،101-100 ،100-100 ،99-100 ،98-100 ،97-100

.)110-100 ،107-100 ،106-100 ،105
منع العنف العائلي
-60

في عا  2017ندأت و اعرة الداخلية بحثا تطبيقا بعنوان التعاون نين الشا ا ا ا اارًة والمؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااات

المهتمة األخرى في التعر على مظاهر العنف العا لي وفاامان التصاادة لج بفعالية وتطبيف التدانير الوقا ية

ااألسااليبل  .ويوصاص الموقل الشابزي لو اعرة الداخلية  www.bukstipri.ltلنشار المعلومات ات الصالة

واإلحصاااءات المتعلقة بجااحايا العنف العا لي ونشاار المعلومات بانتظا عن سااب الحصااو على المساااعدة.
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وفي  25تشرين الثاني/نوفمبر  2019عقدت و اعرة الداخلية اجتماعا بشأن إمزانيات التقد بطلب للحصو

على أمر بالحماية من العنف في ليتوانيا .وخال الجتمال المذكور تم التوصا ا ا ا ا ا إلى اتفاق بشا ا ا ا ا ااأن أمر

الحماية من العنف .وأدت توصاايات البحوث ونتا ج المناقشااات إلى إدراي أحزا بشااأن تحسااين التعاون نين

المؤس ا اسا ااات وتوفير حماية أفج ا ا للجا ااحايا في مشا اارول إعادة صا ااياغة قانون الحماية من العنف العا لي.
فعلى سا ا ا ا ا ا اابي المثا

أنشا ا ا ا ا ا اائ معهد للحماية من العنف وتحا التقارير إلى مركز المسا ا ا ا ا ا اااعدة المت املة

المتوص اصااة بصاار النظر عما إ ا كان التحقيف السااانف للمحاكمة قد ندأ أ كان هناك نقص في البيانات

الالعمة للشاارول فيج ووفااعت أحزا بشااأن التدريب العا والمتوصااص ودورات تجديد المعلومات للعاملين

في مجاا الوقااياة والحمااياة وتقاديم المس ا ا ا ا ا ا اااعادة في مجاا العنف العاا لي .ويجرة التش ا ا ا ا ا ا اااور باانتظاا مل

المنظمات غير الحزومية والشركاء الجتماعيين ا خرين أثناء صياغة القانون.
-61

وفي تنفيذ قانون الحماية من العنف العا لي تقد مسا ا اااعدة متوصا ا اصا ا ااة ومعقدة ومنسا ا ااقة وجيدة

النوعية لجا ااحايا العنف العا لي في جميل أنحاء ليتوانيا .ويزداد تموي مراكز المسا اااعدة المتوص ا اصا ااة ك

عاا في عاا  2017تم توصا ا ا ا ا ا اايص  740ألف يورو من ميزانياة الادولاة وفي عاا  750 - 2018ألف
يورو وفي عااا  1 500 – 2019ألف يورو وفي عااا  1 504 – 2020آل

ألف يورو.

يورو وفي عااا 1 530 – 2021

منع االتجار بالبشر
-62

تقد المسا ا ا ا اااعدة لجا ا ا ا ااحايا التجار عن ًريف المنظمات غير الحزومية .وقد تم فا ا ا ا اامان توفير

المس اااعدة الجتماعية المتس اااوية لج ااحايا التجار بالبش اار ويجرة تنظيمها وتش ااجيل الج ااحايا على العودة

إلى المجتمل وسا ااوق العم  .وي ف توافر المسا اااعدة ونوعيتها وتنسا اايقها في جميل أنحاء ليتوانيا وكذلق منل

التجار بالبش اار .ويزداد تموي المنظمات غير الحزومية ك عا في عا  2017تم توص اايص  80ألف
يورو من ميزانياة الادولاة وفي عاا  165 - 2018ألف يورو وفي عاا  190 - 2019ألف يورو وفي

عااا  245 - 2020ألف يورو وفي عااا  300 - 2021ألف يورو ا127 123-100ل .وينص قااانون

معد بش ا ا ا ااأن المس ا ا ا اااعدة القانونية المزفولة من الدولة على توفير ش ا ا ا ااروط أكثر مالءمة لتقديم المس ا ا ا اااعدة
القانونية المزفولة من الدولة لجا ا ا ااحايا التجار بالبشا ا ا اار .وتتعاون الدا رة المعنية نتقديم المسا ا ا اااعدة القانونية

المزفولة من الدولة مل المنظمات غير الحزومية .وتقو المنظمات غير الحزومية بالتوسا ا ااط في المسا ا اااعدة
على اختيار المحامين لتمثي مصالح فحايا هذه الج ار م (.)126-100

-63

وتم تنفيذ خطة العم لمزافحة التجار بالبش ا ا ا ا ا اار للفترة  2019-2017التي أقرها وعير الداخلية

في عا  .2016وتنص خطة العم الجديدة لمزافحة التجار بالبشار للفترة  2022-2020على أرإلل مها

اتعزيز التنسايف وتحساين مزافحة التجار بالبشار على مساتوى الدولة والبلديات وتحساين التحقيقات الساابقة
للمحاكمة وتعزيز مس ا ا ا ا اااعدة الج ا ا ا ا ااحايا وتجديد تدريب المهنيينل وعلى  65من التدانير والمها الجديدة

والمس ا ا ااتمرة لمزافحة التجار بالبش ا ا اار .وفي الفترة نين عامي  2020و 2022س ا ا ااتنفذ تدانير ومها الوطة

الماذكورة من قبا  16و اعرة ومنظماات ومؤسا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ااات وإلع

.)127-100 ،125-100 ،124-100 ،122-100

من البلادياات (،121-100 ،112-100

تنفيذ األهداف االستراتيجية والحد من الفقر
-64

تنص خطاة التقاد الوًنياة للفترة  2030-2021على أهادا

يمزن تحاديادهاا كمياا وقيااسا ا ا ا ا ا اهاا في

مجالي السياسة الجتماعية وحقوق اإلنسان على حد سواء (.)139-100
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-65

وفي ليتوانيا يحدد الدخ المجا ا اامون على أسا ا اااس المبالت األسا ا اااسا ا ااية التالية قاعدة المعاشا ا ااات
األسااساي للتأمين الجتماعي الحزومي والراتب األسااساي للسااساة والقجااة

التقاعدية الحزومية والمعا

ومو في الدولة ومو في الودمة المدنية ومو في مؤسا ا اسا ا ااات المواعنة الحزومية والبلدية والسا ا ااتحقاقات
الجتمااعياة األسا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا اياة وماا إلى لاق .وتحادد جميل المباالت باالسا ا ا ا ا ا ااتنااد إلى إمزاانياات ميزانياة الادولاة

والفت ارف ااات على المس ااتوى ال لي .ويش ااارك في تحديد بعج ااها ش ااركاء اجتماعيون امث المبلت األس اااس ااي
المستود لحساب رواتب الساسة والقجاة ومو في الدولة ومو في الودمة المدنيةل .وقد اعدادت المبالت

األساااسااية لالسااتحقاقات الجتماعية والمساااعدة الجتماعية النقدية لحشااواا المحرومين وكذلق معاشااات

المسااعدة الجتماعية المدفوعة لحشاواا وة اإلعاقة أو اليتامى أو كبار السان الذين لم يزملوا بعد الفترة

الدنيا الالعمة للحصو على التأمين الجتماعي و لق اعتبا ار من نداية عا .)137-100( 2021
-66

ويجرة باسا ا ا ا ااتمرار اسا ا ا ا ااتعراح القوانين والسا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااات الجتماعية وتقييمها وتنفيذها لمنل الفقر

والسااتبعاد الجتماعي .وفي الساانوات األخيرة أولي مزيد من الهتما للحد من الفقر في صاافو

العاملين

ولتنمية ا لودمات الجتماعية اعيادة الحد األدنى لحجور الش ا ا ا ا ااهرية ومقدار الدخ المعفى من الج ا ا ا ا ا ار ب

لذوة الدخ المنوف

ولحشواا وة اإلعاقة ولمن يقومون نترإلية األًفا ل .واإلجراءات الموطط لها

حاليا هي توص ا اايص الودمات على أس ا اااس فردة من خال إش ا اراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير

الحزومية قدر اإلمزان والجمل نين الدعم الجتماعي واإلدماي في سا ا ااوق العم من أج تحسا ا ااين وفا ا اال

الناس الج ا ا ا ااعفاء وعادة النظر في مبالت معينة من المس ا ا ا اااعدة الجتماعية وعيادة هذه المبالت رهنا نتوافر

الموارد المالية (.)138-100

تحسين ظروف السجن ()131-129-100
-67

يجرة توسيل نطاق تطبيف ندا

السجن .ففي عا  2019اعتمد البرلمان تعديالت على القانون

الجنا ي وقانون تنفيذ العقوإلة وقانون اإلفراي تحت المراقبة .وهي تنص على اسا ا ا ا ا ا ااتودا ندا

للسا ا ا ا ا ا ااجن

نتواتر أكبر اتعليف تنفيذ العقوإلة الغرامة تقييد الحرية المس ا ا اااهمة في ص ا ا ااندوق الج ا ا ااحايال وتم توس ا ا اايل

نطاق إمزانيات تطبيف اإلفراي المشا ااروط وقد وفا ااعت تدانير لزيادة فعالية إعادة إدماي المدانين اجتماعيا
في المؤس ا ا اس ا ا ااات اإلص ا ا ااالحية اإش ا ا اراك المنظمات غير الحزومية واس ا ا ااتودا أدوات الرص ا ا ااد اإلل ترونية

والتوطيط المحاادد األهاادا

لعمليااات إعااادة إدماااي الماادانين في المجتملل .ومقااارنااة بعااا  2018انوف

عدد الس ااجناء في أماكن الحتجاع ننس اابة  23,6في الما ة اعدد الس ااجناء في  1كانون الثاني/يناير 2018
نلت  6 815وفي  1حزيران/يونيج 2021نلت 5 207ل.

-68

ويجرة تحسااين رو

احتجاع المدانين والمحتجزين .ويجااطلل حاليا بأعما إعادة اإلعمار في

أماكن الحتجاع كما يتواصا ا العم المتعلف نبناء س ااجن جديد في س اايولياة .وفي منتص ااف عا 2021

لم ت ن أماكن الحتجاع مزتظة ا 29في الما ة شاغرةل.

جيم -التحديات المتبقية اي تنفيذ التوصيات
حماية الحياة األسرية ،والقانون المتعلق بالشراكة
-69

في عا  2011قجا ا ا ات المحزمة الدس ا ا ااتورية بأن األس ا ا اار باإلف ا ا ااافة إلى األس ا ا اار القا مة على

الزواي تحظى أيجا ا ااا بالحماية والدفال عنها بموجب الدسا ا ااتور .وأكدت المحزمة في حزمها الصا ا ااادر في

عا  2019أن المفهو الدس ااتورة لحسا ارة محايد جنس ااانيا وأن جميل األس اار التي تمتث للمفهو الدس ااتورة
لحس ا ا ا ا ا ارة تح ظى بالحماية .ويس ا ا ا ا ا ااتند هذا المفهو إلى العالقة الدا مة أو الطويلة األمد نين أفراد األس ا ا ا ا ا ارة
والمساؤولية المتبادلة والتفاهم والرتباط العاًفي والمسااعدة نين أفراد األسارة والعز الطوعي على القبو

16

GE.21-15318

A/HRC/WG.6/40/LTU/1

بممارسا ا ا ااة حقوق وواجبات معينة .ويفترح الفقج القانوني الصا ا ا ااادر عن المحزمة الدسا ا ا ااتورية أن العالقات

القانونية نين األش ا ا ااواا الذين يةيش ا ا ااون معا فيما يتعلف بالممتل ات وغير الممتل ات يجب أن توج ا ا اال

للتنظيم والحماية القانونيين دون المساس بمبدأة المساواة وعد التمييز.
-70

وقد أدرجت األغلبية الحاكمة التي تش ا ا اازلت بعد عا  2020تغيير القوانين و ف ا ا اافاء الش ا ا اارعية

على الشا ا اراكة المحايدة جنس ا ااانيا في اتفاق ال تال  .ويواصا ا ا البرلمان مناقش ا ااة مفهو هذه الشا ا اراكة وقد
أعدت عدة مشااريل للقانون .وفي عا  2021أعاد البرلمان مجموعة مشااريل القوانين التي قدمتها مجموعة
من أعجااء البرلمان إلى من صااغوها لتحساينها .وتقترط هذه المشااريل تنظيم العالقات المتعلقة بالممتل ات

والعالقات الشاوصاية غير المتعلقة بالممتل ات نين األشاواا غير المتزوجين ول ن المتسااكنين وعالقات
المل ية للشاركاء مل أً ار

ثالثة .واقترط بع

أعجااء المعارفاة تدعيم اتفاقات المسااكنة التي يمزن أن

يدخ فيها ليس فقط األعواي ول ن أيجا على سبي المثا

األقارب الذين يةيشون معا (.)92 ،86 ،80-100

االعتراف بالمركز القانوني لمغايري الهوية الجنسانية
-71

في عا  2017ص ا اااغت و اعرة العد قانونا بش ا ااأن العت ار

بالهوية الجنس ا ااانية .ول نج لم يعتمد

بعد .وأكدت المحزمة الدستورية بموجب حزمها الصادر في عا  2019أن تقييد الحقوق الشوصية على
أس ا اااس الهوية الجنس ا ااانية هو أحد أش ا اازا التمييز المحظورة بموجب المادة  29من الدس ا ااتور .وهناك نقا

حو ما إ ا كان من الجارورة ت ريس هذا األسااس من التمييز في القانون من أج فامان حقوق مغايرة

الهوية الجنسا ا اانية على نحو كا

أو ما إ ا كان الفقج الدس ا ااتورة كافيا لج ا اامان الحماية الفعالة من التمييز

على أساس الهوية الجنسانية (.)94-93-100

حماية المرأة من العنف :التصديق على اتفاقية اسطنبول
-72

في عا  2013وقعت ليتوانيا اتفاقية اسا ا ااطنبو  .وقد أصا ا اادرت ليتوانيا نتوقيعها على التفاقية

إعالنا بأن التفاقية س ا ا ااتطبف بما يراعي أحزا الدس ا ا ااتور ومباد ج .وس ا ا اج مش ا ا اارول قانون التص ا ا ااديف على

التفاقية المقد من الر يس في البرلمان في عا .)97 ،20-15-100( 2018
-73

ول ت از عملية تحسااين التش اريعات الوًنية الالعمة لتنفيذ التفاقية مسااتمرة .وإلاإلفااافة إلى لق

وافف وعير الجا ا اامان الجتماعي والعم على خطة العم لمنل العنف العا لي وتقديم المسا ا اااعدة للجا ا ااحايا

لعا .)106-98-100( 2021

دخول المستشفى والعالج غير الطوعيين ()149-100
-74

تحظر المادة  14من قانون حقوق المرف ا ا ا ااى والتعوي

عن األف ا ا ا ارار التي لحقت بص ا ا ا ااحتهم

والمادتان  25-2و 26-2من القانون المدني العالي الطبي غير الطوعي اباسا ا ااتثناء توفير خدمات الرعاية
الطبية الطار ة عندما يزون المري

-75

غير قادر على التعبير عن إرادتج ننفسجل.

وعمال بالمادة  26-2من القانون المدني وقانون رعاية الص ا ا ا ااحة العقلية االص ا ا ا اايت الجديدة التي

دخلت حيز النفا في  1أيار/مايو 2019ل يمزن بالنساابة للمري
ويرف

المصاااب بافااطرابات عقلية وساالوكية

العالي في المستشفى إدخالج المستشفى بشز غير ًوعي لمدة ل تتجاوع ثالثة أيا عم

إ ا كان من المعقو الس ااتدل من س االوك المري
بأن يلحف المري

و لق

و/أو من نيانات موف ااوعية أخرى على وجود خطر حقيقي

جراء أفعالج أو إغفالج فا اار ار كبي ار بالصا ااحة و/أو الحياة و/أو الممتل ات الواصا ااة بج

أو بمن حولج .وإلعد دخو المستشفى بشز غير ًوعي يجب على الطبيب النفسي أن يلتمس على الفور
موافقة المري
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غير قادر على تقدير مصا ا ا ا االحتج بشا ا ا ا ااز معقو
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وإلالتالي ل يمزن الحصا ا ا ا ا ا ااو على الموافقة على عالجج يمزن عالي المري

بشا ا ا ا ا ا ااز غير ًوعي لفترة

ل تتجاوع ثالثة أيا عم  .وفي محاولة لتحسا ااين اللوا ح القانونية ينشا ااأ التحدة المتمث في كيفية التوفيف

نين تطبيف أحزاا اتفااقياة األمم المتحادة لحقوق األشا ا ا ا ا ا اوااا وة اإلعااقاة وأحزاا اتفااقياات مجلس أوروإلاا.

ويجرة التشاور مل السلطات العامة والمهنيين الصحيين وممثلي المجتمل المدني بشأن هذه المسألة.
-76

وتنص الماادة  9من قاانون الوقااياة من األمراح المعادياة نين البشا ا ا ا ا ا اار ومزاافحتهاا على شا ا ا ا ا ا ااروط

و جراءات فارورة دخو المساتشافى و/أو العزلة الجارورية للمرفاى الذين شاوصات إصاانتهم بمرح معد
واألش ااواا المش ااتبج في إص ااانتهم بمرح معد بعد أن كانوا على اتص ااا بش ااوص يعاني من مرح معد

وحااملي العواما المعادياة .وتتواذ لجناة مؤلفاة من ثالثاة أًبااء على األقا القرار بشا ا ا ا ا ا ااأن اإلقااماة الالعماة في
المسا ااتشا اافى و/أو العز الالع ومدتج ويوافف على القرار ًبيب تابل للبلدية .ويتم إنالغ المري

أو ممثلج

بالقرار .ويبلت بما لديج من حقوق والقيود المفروفااة عليها .ويوجاال األشااواا لجاارورة دخو المسااتشاافى

و/أو العز إلى أن يص ا ا ا ا ا اابح المري

غير مؤ لحش ا ا ا ا ا ااواا ا خرين و لق دون قرار من المحزمة لمدة

أقص ا ا اااها  7أيا تقويمية .وفي الحالت التي يطبف فيها اإلدخا الج ا ا اارورة إلى المس ا ا ااتش ا ا اافى و/أو العز
الجا ا اارورة للمرفا ا ااى بسا ا اابب مرح معد خطير بشا ا ااز خاا يفرح بسا ا ااببج الحجر الصا ا ااحي في كام

أ ارفاي الدولة يتوذ الطبيب المعالج القرار بشاأن اإلدخا الجارورة إلى المساتشافى و/أو العز الجارورة

ومدتج .وفي هذه الحالة يتم تطبيف اإلقامة الجا اارورية في المسا ااتشا اافى و/أو العز الجا اارورة لحشا ااواا

حتى أحد هذين التاريوين أيهما كان أبزر عندما ل يعود الشوص يشز خط ار على ا خرين ول ن دون
قرار من المحزمة لمدة أقص ا ا اااها ش ا ا ااهر واحد أو إلى أن يعطي الش ا ا ااوص أو ممثلج القانوني الموافقة على

اإلقامة في المسا ا ااتشا ا اافى و/أو العز  .و ا

المري

يشا ا ااز خط ار على األشا ا ااواا ا خرين ل يجوع

تمديد شااروط اإلقامة الجاارورية في المسااتشاافى و/أو العز الجاارورة إل من قب المحزمة لمدة أقصاااها 6

أش ا ا ااهر ويمزن ت رار لق لمدد أخرى تص ا ا ا إلى  6أش ا ا ااهر على أل تتجاوع الفترة اإلجمالية  24ش ا ا ااه ار.

والجمهور والمهنيون يولون اهتماما أق لهذا الجانب من جوانب التنظيم القانوني ول تجرى مناقشا ااة نشا ااطة
بشأن الحاجة إلى تحسين القوانين في هذا المجا .

مساعدة المريضات الالئي تعرضن للعنف الجنسي
-77

في عا  2021وافف وعير الص ااحة على وص ااف تقديم خدمات الرعاية الص ااحية الش ااوص ااية إلى

اإلناث الال ي تعرفان للعنف الجنساي افيما يلي  -الوصافل .ويحدد الوصاف الشاروط المتعلقة بمؤساساات

الرعاية الص ا ااحية الش ا ااوص ا ااية والموتص ا ااين في مجا الص ا ااحة الش ا ااوص ا ااية الذين يقدمون خدمات الرعاية

الصااحية الشااوصااية للمريجااات الال ي تعرفاان للعنف الجنسااي وأماكن العم واألجهزة الطبية لمؤس اسااات

الرعاية الصحية الشوصية التي تقد هذه الودمات و جراءات تنظيم وتوفير هذه الودمات.
-78

ولجا اامان تقديم خدمات الرعاية الصا ااحية الشا ااوصا ااية الجيدة للمريجا ااات الال ي تعرفا اان للعنف

الجنساي ساتقو مؤساساة الرعاية الصاحية الشاوصاية التي تقد الودمات للمريجاات الال ي تعرفان للعنف

الجنسا ااي نتقديم المسا اااعدة المت املة على مدار السا اااعة .وسا ااتوفر خمس من مؤس ا اسا ااات الرعاية الصا ااحية

الشوصية هذه الودمات.
-79

وينص الوص ا ا ااف على أنج عندما يش ا ا ااتبج أخص ا ا ااا ي ًبي يقد الودمات في مؤسا ا ا اس ا ا ااة للرعاية

الصااحية الشااوصااية نوقول عنف جنسااي أو يشااوصااج تنق المريجااة إلى أقرب مؤس اسااة للرعاية الصااحية

الشا ا ااوصا ا ااية تقد تلق الودمات .وعند نق المريجا ا ااات سا ا اايزون من الممزن التصا ا ااا بمركز المسا ا اااعدة
المتوصا اص ااة للحص ااو على المس اااعدة .وإلمجرد تقديم الودمات الالعمة س اايتعين على األخص ااا ي الطبي
توفير المعلومات عن مراكز المساعدة المتوصصة وتفاصي التصا نها.
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-80

وتتج ا اامن مرفقات الوص ا ااف الش ا ااروط المتعلقة بالبحف عن الحيوانات المنوية ألخذ عينات منها

و جراء التحليالت السا ا اامية بعد العنف الجنسا ا ااي وعداد المريجا ا اة للفحص والتحقيف وتشا ا ااويص األمراح

المنقولة بالتصاا الجنساي والوقاية منها بعد العنف الجنساي وم ء الساتمارات وكذلق وصاف اإلصاابات

الميزانيزية والتوصا ا ا اايات المتعلقة بمنل الحم في حالت الطوارئ والوقاية من ال زاع .وتحدد السا ا ا ااتمارة
الالعمة للحصو على الموافقة المستنيرة للمريجة واستمارة نروتوكو التحقيف مل فحية العنف الجنسي

وما إلى لق.
-81

وينص الوصا ا ا ااف أيجا ا ا ااا على أنج اعتبا ار من  1أيار/مايو  2022سا ا ا اايطلب من المهنيين الذين

يقدمون الودمات للمريجااات الال ي تعرفاان للعنف الجنسااي اساات ما دورة تدريبية خاصااة لتقديم مث هذه

المساعدة (.)141-100

تمويل مؤسسات حقوق اإلنسان
-82

يسا ا ا ااعى إلى فا ا ا اامان حصا ا ا ااو مؤس ا ا ا اسا ا ا ااات حقوق اإلنسا ا ا ااان على التموي ال افي وتمزينها من

الف ا ا ا ا ااطالل بمهامها .على س ا ا ا ا اابي المثا

في عا  2018خص ا ا ا ا ااص مبلت  75ألف يورو لمزتب أمين

المظالم في البرلمان إلنشا اااء و يفتين جديدتين وخصا ااص نفس المبلت في الفترة  .2020-2019غير أنج

وفقا للمؤسسات اتها لم يتم بعد الحصو على مستوى كا

من التموي ا.)132 ،-36-31-100

التخطيط االستراتيجي
-83

نوقشا اات إمزانية وفا اال خطة عم وًنية جديدة لحقوق اإلنسا ااان في اجتمال الو اعرات الموتص ااة

ومزتب أمين المظالم في البرلمان ولجنة حقوق اإلنسا ا ا ا ااان في البرلمان في عا  .2017نيد أنج تقرر على

المدى الطوي

عد وفا ا ا ا ا اال خطة من هذا القبي نظ ار إلى أنج يجرة وفا ا ا ا ا اال العديد من خطط العم في

موتلف المجالت الموافا ا اايةية وأن وفا ا اال خطة إفا ا ااافية لن يشا ا ااز قيمة مجا ا ااافة كبيرة .غير أنج من

النااحياة العملياة ل ي از هنااك تحاد يتمثا في تحادياد المسا ا ا ا ا ا ااا ا

ات األولوياة في مجاا حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان

وتنسا ا اايف األنشا ا ااطة الرامية إلى كفالة موتلف جوانب حقوق اإلنسا ا ااان والتي تنفذ في إًار وثا ف التوطيط

الموتلفة .وتوجد أيجا تحديات معينة في تقييم مستوى التقد المحرع في حماية حقوق اإلنسان (.)38-37-100
التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان
-84

المثا

يجرة الف ا ااطالل بعدد من أنش ا ااطة التثقي

في مجا حقوق اإلنس ا ااان في ليتوانيا .فعلى س ا اابي

نظمت و اعرة الوارجية بالتعاون مل شا ااركاء دوليين تدريبا بشا ااأن أمن المعلومات موجها للمنظمات

الليتوانية غير الحزومية العاملة في مجا حقوق اإلنسان .واستجافت و اعرة الوارجية بالشتراك مل اللجنة
المعنية بحقوق اإلنسا ا ااان في البرلمان والمؤس ا ا اسا ا ااات الوًنية لحقوق اإلنسا ا ااان والمؤس ا ا اسا ا ااات األكاديمية

والسا ا اافارات األجنبية في فيلنيوس المنتدى الوًني األو لحقوق اإلنسا ا ااان الذة نوقشا ا اات خاللج التحديات

التي يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسا ااان .وتواص ا ا عقد المنتدى الوًني لحقوق اإلنسا ااان في السا اانوات

الالحقة (.)142 ،136، 134-133-100
-85

وتتولى و اعرة العد مسا ا ا ا ا ا ااؤولية تنظيم التثقي

القانوني الذة يشا ا ا ا ا ا اام التثقي

اإلنس ااان .في حين أن الو اعرات التي تنس ااف قطاعات محددة مس ااؤولة عن التثقي

في مجا حقوق

بش ااأن المس ااا

األف اايف

نطااقا .وعالوة على لق يجا ا ا ا ا ا ااطلل مزتاب أمين المظاالم في البرلماان وهي اات أخرى من نول أمين المظاالم
ندور ها  .غير أن التنساايف نين أنشااطة موتلف المؤس اسااات ساايئ نساابيا .ومن أج تحسااين مهمة التنساايف

في مجاا التثقي

القاانوني بماا في لاق في مجاا حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان قررت و اعرة العاد في عاا 2021

إنشاء وحدة داخلية مسؤولة عن التثقي
GE.21-15318
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ثالثا -تنفيذ االلتزامات الدولية الطوعية
-86

تتقد ليتوانيا نترش ا اايحها إلى مجلس حقوق اإلنس ا ااان التابل لحمم المتحدة للفترة نين عامي 2022

و .2024ويسااتند تطلل ليتوانيا إلى العجااوية في مجلس حقوق اإلنسااان إلى خبرة اإلصااالحات الديمقراًية
القا مة على احت ار حقوق اإلنس ااان وس ااياس ااة التحاد األوروإلي بش ااأن حقوق اإلنس ااان وس ااياس ااتها الوارجية

القا مة على مبادئ الحرية والديمقراًية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وصنل القرار على المستوى المتعدد
األً ار

والحوار الوثيف مل المجتمل المدني .ويش ا ا ااز نرنامج الحرية والديمقراًية أحد المبادئ الر يس ا ا ااية

لسااياسااة ليتوانيا الوارجية .وكعجااو كام العجااوية في مجلس حقوق اإلنسااان التابل لحمم المتحدة وعمال

بمبدأة عالمية حقوق اإلنسا ا ا ا ااان وعد قانليتها للتجز ة سا ا ا ا ااتواصا ا ا ا ا ليتوانيا تعزيز حماية حقوق اإلنسا ا ا ا ااان

والحريات األساسية.
-87

وإلالنظر إلى ما تج ا ا ا ا ا ااطلل بج ليتوانيا من عم على الص ا ا ا ا ا ااعيد الدولي وخبرتها في ميدان حقوق

اإلنس ااان وأولويات س ااياس ااتها الوارجية وس ااياس ااة التحاد األوروإلي في مجا حقوق اإلنس ااان والتجاهات

العالمية في مجا حماية حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان وأحزا البرنامج الحزومي فقن ليتوانيا س ا ا ا ا ا ااتولي اهتماما كبي ار
لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسا ا ااان وحقوق الطف

وحقوق األشا ا ااواا وة اإلعاقة وحقوق اإلنسا ا ااان

أثناء النزاعات المسالحة .وساتواصا ليتوانيا أنشاطتها في الدفال عن حقوق النسااء والفتيات وحرية التعبير

وحرية التجمل الس ا ا االمي وت وين الجمةيات وأمن الص ا ا ااحفيين وحرية الدين والمعتقد .وس ا ا ااتتص ا ا اادى ليتوانيا

ننشاط لحخطار الجديدة التي تهدد حقوق اإلنسان  -تأثير الرقمنة وحماية البيانات والذكاء الصطناعي
وتغير المناخ واألوإل ة الناش ة والهجرة على حقوق اإلنسان وستدعو إلى العم الجماعي إليجاد الحلو

الالعمة للتغلب على هذه التحديات .وتتعهد ليتوانيا بمواصلة تحسين حالة حقوق اإلنسان في البلد.

رابعا -آخر التحديات والجهود المبذولة للتغلب عليها
الجائحة
-88

الحص ا ااو على خدمات الرعاية الص ا ااحية .بعد أن أعلنت الحزومة بموجب قرار عن أو حجر

صحي بسبب  COVID-19في أرافي ليتوانيا في  14آ ار/مارس  2020نظم القرار المذكور خصا ص

توفير خدمات الرعاية الصااحية الشااوصااية للمرفااى الداخليين والوارجيين فجااال عن القرار الصااادر عن

وعير الصا ا ا ا ا ا احاة  -قاا اد الادولاة لعملياات الطوارئ الوًنياة في  16آ ار/ماارس  2020بشا ا ا ا ا ا ااأن تنظيم عما

مؤس ا اس ا ااات الرعاية الص ا ااحية بعد اإلعالن عن الحجر الص ا ااحي .وخال الحجر الص ا ااحي أجلت العمليات

الجراحية وعمليات الساتشافاء المقررة وتم تقديم خدمات الطوارئ للمرفاى الداخليين .وفيما يتعلف بودمات
الرعاية الصاحية الشاوصاية للمرفاى الوارجيين أعطيت األولوية لتقديم الودمات عن بعد اوصاف األدوية
والمسااعدات الطبية والساتشاارات و صادار وتمديد الشاهادات اإلل ترونية للعجز عن العم

والتشااور نين

األًباء ووص ااف الختبارات والفحوص ااات الالعمة وما إلى لقل .ولم تقد خدمات و جراءات التش ااويص
بالتصاا المباشار إل في الحالت التي يؤثر فيها عد تقديم هذه الودمات إلى المري

تأثي ار مباشا ار على

تدهور صااحتج أو يؤدة إلى فاارورة تقديم المساااعدة الطبية الالعمة لج .وتفرح شااروط أق ص ارامة لتوفير

خدمات الرعاية الصحية تبعا لتغير الحالة الوإلا ية في البلد.
-89

وتم في حزيران/يونيج  2020تغيير القواعد الساابقة لتقديم خدمات الرعاية الصاحية أثناء الجا حة.

وإلعد أن أعلنت الحزومة عن الحجر الصا ا ا ااحي الثاني في  4تش ا ا ا ارين الثاني/نوفمبر  2020لم يعلف توفير

خدمات الرعاية الصحية الشوصية المقررة للمرفى الوارجيين والداخليين.
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-90

التلقيح فا ا ا ا ااد  .COVID-19وافف وعير الصا ا ا ا ااحة على وصا ا ا ا ااف اإلجراء الواا نتنظيم تلقيح

السا اازان فا ااد كورونا فيروس اCOVID-19ل نواسا ااطة اللقاط الذة تم شا ا ار ه على نفقة الدولة افيما يلي –

لقااط COVID-19ل .ويحادد هذا اإلجراء شا ا ا ا ا ا ااروط توزين ونقا لقااحات  COVID-19وشا ا ا ا ا ا ااروط توفير
المعلوماات عن لقااحاات  COVID-19وجراءات دفل ت االي

خادماة التلقيح .ويتم التلقيح نلقااط COVID-19

وفقا للمبادئ التالية مبدأ الطوعية والشرعية والقتصاد والعقالنية والمسؤولية والمساءلة.

-91

اس ااتعراح مش ااروعية إجراءات إدارة األعمة .رفج اات المحزمة اإلدارية اإلقليمية في فيلنيوس دعوى

رفعتها مؤس اسااة خاصااة للرعاية الصااحية بشااأن التعوي

عن األف ارار الناجمة عن القيود المفروفااة بساابب

الحجر الصاحي ابما في لق القيود المفروفاة على حركة األشاواا والنشااط القتصاادة وتنظيم العم ل.
وخلصا ا ا اات المحزمة إلى أن الحزومة بقعالنها حالة الطوارئ والحجر الصا ا ا ااحي في البلد في شا ا ا ااباط/فبراير

وآ ار/مارس  2020لم تتجاوع سا ا ا االطاتها وأن قرارها كان دسا ا ا ااتوريا .وقد ًعن في هذا القرار أما محزمة
أعلى درجة وهو ا ن قيد النظر.
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إدارة التهادياد المت ازياد للعنف العاا لي ( .)101-97-100وافف وعير الاداخلياة على خطاة التادانير

الوقا ية من العنف العا لي خال فترة الحجر الصا ا ا ا ااحي بسا ا ا ا اابب  .COVID-19وتتجا ا ا ا اامن الوطة تدانير

إفا ااافية لمسا اااعدة فا ااحايا العنف العا لي خال فترة الحجر الصا ااحي وتحسا ااين السا ااتجابة لحالت العنف

العا لي .وتنص الوطة على إمزانية ًلب المسا اااعدة عن ًريف الرسا ااا

القصا اايرة المرسا االة إلى رقم هاتف

الطوارئ  112وعلى تدانير إفاافية لنشار المعلومات عن كيفية الحصاو على المسااعدة .وهي تساهم في

تنفيذ خطة عم س ا ا االطات الش ا ا اارًة في تعزيز أمن س ا ا اازان الري  .وأوص ا ا اايت البلديات بالتعاون مل مراكز
المسا اااعدة المت املة المتوص ا اصا ااة وإلتوصا اايص جزء من أماكن العز التي توفرها البلديات حيثما أمزن

لجحايا العنف العا لي.
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وفي  12كانون الثاني/يناير  2021نظمت و اعرة الداخلية اجتماعا مشاتركا نين المؤساساات بشاأن

منل العنف العا لي نظ ار لتأثير الحجر الصا ا ا ا ااحي بسا ا ا ا اابب مرح  .COVID-19وحجا ا ا ا اار هذا الجتمال

ممثلون عن المؤسا ا اسا ا ااات والمنظمات غير الحزومية العاملة في مجا العنف العا لي .وتعقد بشا ا ااز دورة
اجتماعات عن بعد مل ممثلي و اعرة الجمان الجتماعي والعم امرة ك أسبوعينل.

حالة الطوارئ بشأن المهاجرين الذين يعبرون الحدود البيالروسية بصورة غير قانونية
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إن تدفف ملتمسا ا ااي اللجوء من نيالروسا ا اايا الذة عاد أكثر من عش ا ا ارة أفا ا ااعا

في عا 2021

يش ا ااز تحديا حديثا .ومعظم هؤلء من غير مواًني نيالروس ا اايا .ومن المحتم أن يزونوا ف ا ااحايا لالتجار

بالبش ا اار باتجاه أوروإلا الغرإلية .وتس ا ااتجيب المؤسا ا اس ا ااات الليتوانية للحالة وهي توفر تمويال إف ا ااافيا لحماية

حقوق ملتمسا ا ااي اللجوء وتنسا ا ااف اإلجراءات مل الشا ا ااركاء في التحاد األوروإلي وتسا ا ااعى إلى معالجة هذه

المساألة على الصاعيد الدولي .ويمنح المهاجرون فرصاة العودة الطوعية إلى نلدهم ويقد لهم الدعم المالي

الالع لذلق .ويولى اهتما خاا للمهاجرين الجعفاء.
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