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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

ضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  ليتوانيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
 اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة   

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       وال .الرمسية ذات الصلة  
. يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية  مااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد   .  منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          بصورة

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
وملا كان  . تزال صاحلة   ال حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت         

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              ال يرهذا التقر 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/و  مامعاهدة
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة   

  هليئات املعاهدات
  مجيـع أشـكال    االتفاقية الدولية للقضاء على   

  ييز العنصريالتم
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٨ديسمرب /كانون األول ١٠

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٩١يناير /كانون الثاين ٢٠

  ال): ٤١ املادة(شكاوى الدول   ال يوجد  ١٩٩١يناير /كانون الثاين ٢٠  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 االختياري األول امللحق بالعهد     لالربوتوكو

  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
  -  ال يوجد  ١٩٩١يناير /كانون الثاين ٢٠

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مارس /آذار ٢٧

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         
  املرأة ضد

  -  ال يوجد  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٤أغسطس / آب٥
  نعم): ٩و

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      
املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية         

  املهينة أو

  ال): ٢١ املادة(شكاوى الدول   ال يوجد   ١٩٩٦فرباير / شباط١
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٢ يناير/ كانون الثاين٣١  اتفاقية حقوق الطفل
فاقية حقوق الطفل   الربوتوكول االختياري الت  

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
إعالن ملزم مبوجـب       ٢٠٠٣ فرباير/شباط ٢٠

   سنة١٨: ٣ املادة
-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤ أغسطس/ آب٥

مبوجب املادة  (إعالن    ٢٠١٠أغسطس / آب١٨  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ))أ(٢٥

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠١٠أغسطس / آب١٨
  نعم): ٧و

، )٣(الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          الربوتوكول ا  :املعاهدات اليت مل تنضم ليتوانيا طرفاً فيها      
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلمايـة             الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،      و

  ).٢٠٠٧قيع فقط، تو(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو
   املتعلقة بانعدام اجلنسية١٩٦١ام ، اتفاقية عنعم  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكوالت اإلضافية امللحقـة     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٧(هبا
  نعم

  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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 التمييز العنصري ليتوانيا على التـصديق       عت جلنة القضاء على   ، شجّ ٢٠١١يف عام     -١
          ويف. )٩(على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم             

، شجعت كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهـضة              ٢٠٠٨عام  
ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       ليتوانيا على التصديق على االتفاقية الدولي      )١٠(التعذيب

      .)١١(وأفراد أسرهم وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري            
كما شجعت جلنة مناهضة التعذيب ليتوانيا على التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري              

  .)١٢(التفاقية مناهضة التعذيب
ز العنصري ليتوانيا على النظر يف إصدار اإلعـالن         وشجعت جلنة القضاء على التميي      -٢

 ٦ والتصديق على التعديالت اليت أدخلت على الفقرة         ١٤ املنصوص عليه يف املادة      ياالختيار
 وقدم املقرر   .)١٣( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ٨من املادة   

 والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية
  .)١٤(١٤من تعصب توصية مماثلة بشأن املادة 

، أوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني ليتوانيا باالنـضمام إىل          ٢٠١١ويف عام     -٣
  .)١٥( اخلاصة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١اتفاقية عام 

لقضاء على التمييز العنصري ليتوانيـا      ، شجعت اليونسكو وجلنة ا    ٢٠١١ويف عام     -٤
  .)١٦(على التصديق على اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب بـسّن القـانون            رحبت    -٥

ري املباشر على أساس     الذي حيظر التمييز املباشر وغ     ٢٠٠٥املتعلق باملساواة يف املعاملة يف عام       
ورحبـت  . )١٧( أخرى سباب من بني أ   ، اجلنسي واإلعاقة والعرق واألصل اإلثين     يلالسن وامل 

 هذا القانون اختاذ تدابري خاصـة مؤقتـة       إجازةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب       
ويف الوقت نفسه، شجعت اللجنـة      .  النساء والرجال  لإلسراع يف بلوغ املساواة الفعلية بني     

ليتوانيا على تعديل القانون املتعلق بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال هبدف تبسيط إجـراء              
   .)١٨(تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة بصورة عملية

 جلنة القضاء على التمييز العنصري بقرار احملكمة الدستورية الـذي قـضى           تورحب  -٦
دستورية قانون اجلنسية، اليت ينطوي على متييز ضد األشخاص من غري ذوي األصـل              بعدم  

  .)١٩(العرقي الليتواين
جرمية التعذيب يف قانوهنا احمللي وأن      بإدراج  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ليتوانيا        -٧

  .)٢٠( من االتفاقية١تورد فيه تعريفاً للتعذيب يغطي مجيع العناصر الواردة يف املادة 
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وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ليتوانيا بأن تراجع أنظمتها وأحكامها املتعلقة بقانون             -٨
. )٢١(ة مبوجب االتفاقية  يسقوط الدعوى بالتقادم لضمان مواءمتها بالكامل مع التزاماهتا الدول        

ت جلنة حقوق الطفل ليتوانيا بإعادة النظر يف طول فترة التقـادم بالنـسبة للجـرائم                وأوص
 بالربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف            املشمولة

  .)٢٢(املواد اإلباحية حبيث ال تبدأ إال بعد بلوغ الطفل الضحية سن الرشد
 وخاصة القانون اجلنائي،    ،ااهتوحثت جلنة حقوق الطفل ليتوانيا على مراجعة تشريع         -٩

وكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل         متاماً مع الربوت   ة متوافق اجلعله
األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك إدراج تعريف ملفهوم بغاء األطفال وتعريف ملفهـوم               

  .)٢٣(استغالل األطفال يف املواد اإلباحية
اقية يف  والحظت جلنة حقوق الطفل أن التشريع الوطين ال يزال غري متوائم مع االتف              -١٠

 وإعادة  ، والتعايف البدين والنفسي   ، والعقاب البدين  ،االت من بينها احلماية من العنف     بعض اجمل 
  .)٢٤(إدماج الضحايا من األطفال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان   -جيم   
 ، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    ٢٠١١مايو  / أيار ١٢مل تنشئ ليتوانيا، حىت تاريخ        -١١

               معتمدة لدى جلنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة املعنيـة بتعزيـز حقـوق                
  .)٢٥(اإلنسان ومحايتها

جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها لعدم إنشاء ليتوانيا حىت اآلن            وأعربت    -١٢
قتـصادية  اال وشجعت كل من اللجنة املعنية بـاحلقوق      . )٢٦(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   

واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب حكومة ليتوانيا على إنشاء مؤسـسة وطنيـة             
  .)٢٧( ملبادئ باريسحلقوق اإلنسان وفقاً

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليتوانيا بتعزيز آلية املساواة بني               -١٣
  .)٢٨(اجلنسني من حيث املوارد البشرية واملالية

 يف الوقت املناسـب يف التوصـيات        بأن تنظر وأوصت جلنة حقوق الطفل ليتوانيا        - ١٤
املقدمة من أمني املظامل املعين حبقوق الطفل ومبواصلة قدرات أمني املظامل بتزويـده مبـوارد               

  .)٢٩(بشرية ومالية كافية

  تدابري السياسة العامة  -دال   
إدماج الرامية إىل   ليتوانيا إىل تعزيز سياساهتا     القضاء على التمييز العنصري     جلنة  دعت    -١٥

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة       ٢٠١٠ويف عام   . )٣٠(األقليات، وال سيما غجر الروما    
 لوضع سياسة عامة بشأن     العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أن استراتيجيةً       
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لبت من ليتوانيا تقدمي معلومات عن التـدابري        ، وط ٢٠٠٧األقليات القومية قد أقرت يف عام       
خذت يف إطار هذا الربنامج وأثرها على تعزيز املساواة يف الفرص واملعاملـة يف جمـال       اليت اتُ 

  .)٣١(عمالة واستخدام أفراد األقليات، ال سيما أفراد غجر الروما
اتيجية وطنيـة   ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد اسـتر            -١٦

وشجعت . ٢٠٠٩-٢٠٠٧طويلة األجل ملكافحة العنف ضد املرأة وخطة للتدابري التنفيذية          
             وطين ثالث لتكـافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال             لجنة ليتوانيا على اعتماد برنامج    ال

  .)٣٢(لربنامج السابقا أساس تقييم على ٢٠١٤-٢٠١٠للفترة 
ربنامج منع  ب علماًنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية        جل أحاطت،  ٢٠١٠ويف عام     -١٧

هذا الربنامج  أن يتناول عربت عن أملها يف وأ١٠١٢-٢٠٠٩ومكافحة االجتار بالبشر للفترة   
 بوضع وتنفيـذ    ورحبت جلنة حقوق الطفل   . )٣٣(املبادرات الوقائية ومبادرات إذكاء الوعي    
، والربنامج الوطين   )٢٠٠٨- ٢٠٠٥(ار بالبشر   الربنامج الرامي إىل منع ومكافحة االجت     

  .)٣٤(٢٠١٠- ٢٠٠٨ و٢٠٠٧- ٢٠٠٥ تنيملنع العنف ضد األطفال ومساعدهتم للفتر
 بيـع   تتناول مـسألة  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود خطة عمل             -١٨

عمـل   وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وأوصت ليتوانيا بوضع خطـة             األطفال
وطنية ملعاجلة كافة املسائل اليت يغطيها الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء              

  .)٣٥(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  هداتالتعاون مع هيئات املعا  -١  

  )٣٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
حيل موعد تقدمي الرد   ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠١٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠١٢عام   يف
حيل موعد تقدمي التقارير مـن      
الـــسادس إىل الثـــامن يف 

  ٢٠١٤ عام
ق االقتـصادية   اللجنة املعنية بـاحلقو   
  واالجتماعية والثقافية

التقرير الثاين، الذي حل موعد       -   ٢٠٠٤مايو /يارأ  ٢٠٠٢
، قُدِّم يف   ٢٠٠٩تقدميه يف عام    

  ٢٠١٠ عام
مارس /قُدم الرد يف آذار  ٢٠٠٤أبريل /نيسان  ٢٠٠٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

٢٠٠٥  
التقرير الثالث، الذي حل موعد     

دِّم يف  ، قُ ٢٠٠٩تقدميه يف عام    
  ٢٠١٠ عام
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  )٣٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 

  املرأة ضد
سبتمرب /قُدم الرد يف أيلول  ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٥

٢٠١٠  
قدم التقرير اخلامس يف موعده 

  ٢٠١١يف عام 
نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٦  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٨  
مارس /قُدم الرد يف آذار

٢٠١١  
ر الثالث حيل موعد تقدمي التقري

  ٢٠١٢ يف عام
يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٦  
التقريران الثالث والرابع، اللذان      -

حل موعد تقـدميهما يف عـام       
  ٢٠١٠ ، قُدِّما يف عام٢٠٠٩

 التفاقيـة الربوتوكول االختياري    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

توبر أك/تشرين األول  ٢٠٠٦
٢٠٠٧  

  التقرير القادم مبوجب االتفاقية  -

الربوتوكول االختيـاري للجنـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  يف املواد اإلباحية

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧
٢٠٠٨  

  التقرير القادم مبوجب االتفاقية  -

اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص     
   ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقرير األويل   -    
  ٢٠١٢يف عام 

 أن  )٣٧( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف بالغني مرفوعني ضد ليتوانيا         تقد استنتج و  -١٩
ومـات الـيت    احلق يف احملاكمة العادلة قد انتهك، وطلبت معلومات بشأن املتابعة، وهي املعل           

  .)٣٨( واعتربهتا اللجنة مرضيةمؤخراًقدمت 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة 

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة              آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  .٢٠٠٧، يف عام وما يتصل بذلك من تعصب األجانب

  -  زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ
  -  يتفق عليها بعد زيارات طُلب إجراؤها ومل

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية         أعرب    التعاون أثناء البعثات/التيسري
عن امتنانه للحكومة على ما أبدته من تعاونه  وما يتصل بذلك من تعصب األجانب

  .)٣٩(وانفتاح أثناء الزيارة
  -  الزياراتمتابعة 

  . احلكومة عليهاتورد. خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت رسالة واحدة  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسلها مكلفون بواليات يف      ٢٤ استبيانات من أصل     ٦ على   ليتوانياردت    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٤٠(ر اإلجراءات اخلاصةإطا
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
                   قدمت ليتوانيـا مـسامهة ماليـة للمفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف                 -٢٠

.٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و١٩٩٨األعوام 
)٤١(  

ملعايري، ، قدمت املفوضية لليتوانيا املشورة يف جمال وضع ا        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة     -٢١
، ٢٠٠٩ويف عام   . )٤٢( عن التعاون التقين يف جمال إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان          فضالً

ساعدت املفوضية يف تعزيز مشاركة املؤسسات الوطنية يف آلية االستعراض الدوري الشامل،            
  .)٤٣(ومن ذلك بإتاحة دورات تدريبية شاركت فيها ليتوانيا

  ية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدول  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ظل القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء استمرار املواقف               -٢٢

القائمة على السلطة األبوية والقوالب النمطية بشأن األدوار واملـسؤوليات املناطـة بـاملرأة              
هود اليت تبـذهلا للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة      والرجل، ودعت ليتوانيا إىل تعزيز اجل    

  .)٤٤(اجلنسانية
والحظت اللجنة أن فئات مستضعفة من النساء ال تزال تعاين من التمييـز بـسبب                 -٢٣

  .)٤٥(جنسهن وألسباب أخرى، وبالتايل فهن معرضات ألشكال متعددة من التمييز
تكثيف جهودها لتقليص على توانيا  ملنظمة العمل الدولية لي   وحثت جلنة اخلرباء التابعة     -٢٤

 يف القطاع اخلاص، وحتليل األسـباب اجلوهريـة         ال سيما ة يف األجور بني اجلنسني،      الفجو
  .)٤٦(للفوارق احلالية يف مستويات األجور بني النساء والرجال، واختاذ التدابري ملعاجلة األمر

والتمييز العنـصري وكـره      باألشكال املعاصرة للعنصرية     وأبلغ املقرر اخلاص املعين     -٢٥
  قانونياً، أن هناك إطارا٢٠٠٧ًاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بعد زيارة البلد يف عام 

 للتصدي للعنصرية والتمييز يف ليتوانيا، بيد أنه يلزم اختاذ خطوات إضـافية              قوياً ومؤسساتياً
اص وقف على جمـاالت  على أن املقرر اخل. لضمان التطبيق التام والشامل للتشريعات القائمة   

مثرية للقلق، وخباصة ما يتعلق منها باألقليات التارخيية، مثل األشخاص املنحدرين من أصـل              
روسي وبعض اجلماعات املستضعفة، وال سيما طائفة الرومـا واملهـاجرون اجلُـدد غـري               

الت والحظ كذلك التمييز الكبري الذي تواجهه طائفة الروما، وال سيما يف جمـا           . األوروبيني
كما أشار إىل أن األقليات غري األوروبية واجهت أيضاً مشاكل          . العمالة والتعليم واإلسكان  

 لألقليات التقليدية اليت توجـد      وخالفاً. متزايدة من جراء العنف العنصري وخطاب الكراهية      
يف البلد منذ عقود أو قرون، فقد أثار املهاجرون اجلُدد مشاكل جديدة تتعلق باهلوية جيـب                

وأوصى املقرر اخلاص ليتوانيـا     . )٤٧(تغلب عليها عن طريق تعزيز التسامح والتعددية الثقافية       ال
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 ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بدوافع أو أهداف          بتعديل القانون اجلنائي لتضمينه حكماً    
  .)٤٨(ى على مرتكيب هذه األفعالصرفاً مشدداً جييز توقيع عقوبة أقعنصرية يشكل ظ

  كره األجانـب  وة القضاء على التمييز العنصري أن حوادث العنصرية         والحظت جلن   -٢٦
 وأوصت بأن تكفل ليتوانيا املقاضاة الفعالة على هذه األعمـال، ومعاقبـة             ،ال تزال مستمرة  

  .)٤٩(مرتكبيها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا
 مييـز تنفيـذاً    عن قلقها لعدم تنفيذ مبدأ عدم الت        جلنة حقوق الطفل جمدداً    تعربأو  -٢٧

رعاية واألطفـال    فيما خيص أطفال األسر املستضعفة والذين يعيشون يف مؤسسات ال          كامالً
 والالجئني وطاليب اللجوء من األطفال واألطفال الذين يعيشون          الروما غجراملعوقني وأطفال   

  .)٥٠(الئقةيف املناطق الريفية، وخباصة فيما يتعلق باستفادهتم من املرافق الصحية والتعليمية ال
واعتربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية، يف معرض إشارهتا إىل القـانون               -٢٨

للموظفني الـدائمني   "يت، أن االستبعاد الواسع     ااملتعلق بتقييم جهاز أمن الدولة لالحتاد السوفي      
  د جيـداً  وحيدَّف  عن العمل يف القطاعني العام واخلاص مل يعرَّ       " السابقني يف جهاز أمن الدولة    

            يكفل أال يؤدي ذلك إىل التمييز يف شـغل الوظـائف علـى أسـاس               ثيمبا فيه الكفاية حب   
  .)٥١(الرأي السياسي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء االدعاءات باالستخدام املفرط للقـوة              -٢٩

ضمان امتنـاع   بلى أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وأوصت ليتوانيا         وسوء املعاملة ع  
  .)٥٢(املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عن استخدام القوة إال يف حاالت الضرورة القصوى

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ليتوانيا بأن تعزز تدابريها الرامية إىل كفالـة              -٣٠
 ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة اليت يرتكبها املوظفون        إجراء حتقيقات فعالة يف مجيع    

عاقبهم العقاب األوىف من أجـل منـع        تاملكلفون بإنفاذ القوانني، وبأن حتاكم اجلناة و      
  .)٥٤( وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة.)٥٣(اإلفالت من العقاب

الدعاءات اليت تتحدث عن سوء وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء ا  -٣١
 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إلمكانية زج أطفال .)٥٥(معاملة اجملندين يف اجليش

  .)٥٦( يف أنشطة عسكرية يف ليتوانيا عاما١٨ًدون 
االكتظاظ يف أمـاكن    حالة  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء استمرار           -٣٢

مة السائدة يف بعض السجون، مبا يف ذلك عدم مناسبة الـبىن            االحتجاز، وإزاء الظروف العا   
  .)٥٧(التحتية وعدم صحية الظروف املعيشية فيها
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وأعربت اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدالت انتشار العنف ضد النساء واألطفال،              -٣٣
عنية وأعربت اللجنة امل  . )٥٨(وأسفت لعدم وجود تعريف للعنف املرتيل يف التشريعات الوطنية        

  . عن أوجه قلق مماثلة)٥٩(بالقضاء على التمييز ضد املرأة
              جلنة القضاء على التمييز العنصري عـن قلقهـا ألن ضـحايا االجتـار،             وأعربت    -٣٤

وال سيما الضحايا من غري املواطنني، يترددون يف تقدمي شكوى بـسبب انعـدام الثقـة يف                 
  .)٦٠(مؤسسات إنفاذ القانون

ت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن األطفـال دون              وأعرب  -٣٥
الثامنة عشرة من العمر، وخاصة الفتيات املراهقات الالئي يعشن يف مدارس داخلية خاصـة،         
أو يف دور خاصة لتعليم األطفال ورعايتهم، أو يف أسر معرضة ملخاطر اجتماعية، كثرياً جداً               

  .)٦١(ر بالبشر، والبغاء، واالستغالل يف املواد اإلباحيةالجتااما يصبحون ضحايا 
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء استمرار التقارير املتعلقة باالجتار   -٣٦

عرب احلدود بالنساء ألغراض استغالهلن جنسياً وألغراض استغاللية أخرى، وأسـفت           
وأعربت اللجنة املعنية حبقـوق     . )٦٢(الخنفاض عدد املالحقات القضائية يف هذا الشأن      

  .)٦٣(اإلنسان عن أوجه قلق مماثلة
 إزاء حدة مشكلة تعـرُّض األطفـال        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها جمدداً        -٣٧

للعنف واإلساءة داخل األسر، وهي املشكلة اليت تعد من بني أخطر العراقيل اليت متنع اإلعمال               
  .)٦٤(التام حلقوق الطفل يف ليتوانيا

وأوصت اللجنة ليتوانيا بتعزيز تدابريها الرامية إىل محاية األطفال محاية فعالـة مـن                -٣٨
التعرض للعنف والعنصرية واالستخدام يف املواد اإلباحية عرب تكنولوجيـا اهلـاتف النقـال              

  .)٦٥(وأشرطة وألعاب الفيديو، وغري ذلك من الوسائل التكنولوجية، مبا فيها اإلنترنت
جنة عن القلق إزاء استمرار ممارسة العقاب البدين، وال سـيما داخـل             وأعربت الل   -٣٩

، وأوصت ليتوانيا حبظر العقاب البدين داخل       ةمارسهذه امل ظراً للتساهل السائد إزاء     األسرة، ن 
  .)٦٦( وبأن تنفذ أشكال احلظر القائمة صرحياًاألسرة حظراً

اعية والثقافية عـن القلـق إزاء       وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم       -٤٠
مشكلة أطفال الشوارع يف ليتوانيا، وكذلك إزاء القصور يف املعلومات عن األطفال الـذين              

  .)٦٧(يودعون يف املؤسسات

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
فعالة لضمان حصول مجيـع     أوصت جلنة مناهضة التعذيب ليتوانيا بأن تتخذ تدابري           -٤١

  .)٦٨(احملتجزين عملياً على ضمانات قانونية أساسية، مبا يف ذلك احلق يف استشارة طبيب
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كما أوصت اللجنة ليتوانيا بأن تضمن اشتمال التشريعات املتعلقـة باألدلـة الـيت              -٤٢
  .)٦٩(تقدم يف اإلجراءات القضائية على نص صريح يستبعد أي أدلة تنتزع نتيجة للتعذيب

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن إطالة فترات االحتجاز رهن               -٤٣
احملاكمة واالحتجاز اإلداري للقّصر والكبار على السواء وإزاء ما ينطوي عليه هذا االحتجاز             

  .)٧٠(من احتمال كبري للتعرض لسوء املعاملة، وأسفت لعدم استخدام بدائل عن السجن
ت اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية املالحقات القضائية واألحكام الـصادرة            وأعرب  -٤٤

حبق املسؤولني جنائياً عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك أفعال التعذيب احملتملـة               
  .)٧١(اليت ارتكبت خالل فترة االحتالل النازي واالحتالل السوفيايت

 بالنظر يف اختاذ تدابري لتوسيع نطاق واليتها وأوصت جلنة حقوق الطفل ليتوانيا  -٤٥
القضائية العاملية حبيث تشمل مجيع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري املتعلق 
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، وبإلغـاء شـرط              

  .)٧٢(ازدواجية التجرمي
 مبواصلة تعزيز تدابريها، مبا يف ذلك تشريعاهتا، الرامية إىل          كما أوصت اللجنة ليتوانيا     -٤٦

أن حتمي، يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية، حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلـرائم              
احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل             

  .)٧٣(على هذه اجلرائماألطفال يف املواد اإلباحية، والشهود 
وحثت اللجنة ليتوانيا على اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتاليف وصم األطفال ضـحايا               -٤٧

  .)٧٤(اجلرائم املشمولة هبذا الربوتوكول وهتميشهم اجتماعياً
ها قضاة متخصصون يف قضاء     يعمل في قلقها لعدم وجود حماكم     عن  وأعربت اللجنة     -٤٨

           .ىل التدريب املناسـب يف جمـال تطبيـق االتفاقيـة          إة واحملامني    القضا الفتقاراألحداث و 
كما أعربت اللجنة عن أسفها إلمكانية احتجاز األطفال لفترة طويلـة يف خمـافر الـشرطة                

  .)٧٥(ومراكز االحتجاز قبل حماكمتهم

  سريةاألياة واحلالزواج اخلصوصية واحلق يف   -٤  
 عدم وضوح فيما يتعلق بتحديد السن القانونيـة         الحظت جلنة حقوق الطفل أن مثة       -٤٩

  .)٧٦(لعدم وجود نص حيدد هذه املسألة يف القانون احمللي نظراًالدنيا للموافقة اجلنسية 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء اإلطار املفاهيمي               -٥٠

 الستناده إىل مفهوم ضيق لألسرة، وهو        نظراً للسياسات اُألسرية الوطنية الذي اعتمد مؤخراً     
ا هلا من حقوق اإلنسان ومتتعها هبا يف إطـار الـزواج            مل على ممارسة املرأة     ما قد يؤثر سلباً   

  .)٧٧(والعالقات األسرية
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 كما أعربت اللجنة عن القلق ألن التشريعات السارية املفعول يف الدولـة الطـرف                -٥١
 الطالق قد ال تعاجل بصورة الئقة الفروق االقتصادية اجلنسانية          فيما يتعلق بتوزيع األصول عند    

  .)٧٨(بني الزوجني
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من أن إيداع األطفال يف مؤسسات الرعايـة                -٥٢

كشكل من أشكال الرعاية البديلة حيظى باألولوية وأن نظام الكفالة يعاين من نقص علـى                
  .)٧٩(صعيد التنظيم واملوارد

ضية الالجئني أن القانون املتعلق بوضع األجانب مينح        و مف ت، ذكر ٢٠١١ويف عام     -٥٣
هتم الـذي مـنح وضـع       أفراد األسرة احلق يف أن يلتحقوا، يف وقت الحق، بالفرد من أسر           

ضـع  فادة من االمتيازات النامجة عن و     احلق يف االست  ال مينحون    أفراد األسرة    الالجئ، إال أن  
 أو  ني األجنبي ني حالة جتاوز الزوج   ري األحكام املتعلقة بلم الشمل إال يف      وال تس . )٨٠(الالجئ

وعالوة على ذلك، ال حيق للمـستفيدين      .  عاماً ٢١األجانب الذين اقترنوا بعقد مسجل سن       
 كانت مدة مكـثهم يف      من احلماية الفرعية االستفادة من إجراء مل الشمل على اإلطالق، أياً          

ضية ليتوانيا بإعادة النظر يف القانون املتعلـق بالوضـع القـانوين             وأوصت املفو  .)٨١(ليتوانيا
  .)٨٢(لألجانب وتعديله بغية معاجلة املسائل املرتبطة بلم مشل األسرة

  تشكيل مجعيات والدين أو املعتقد، وحرية التعبريحرية   -٥  
ـ       أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جمدداً       -٥٤ سجيل  عن قلقها إزاء استمرار عملية ت

وأوصت اللجنة ليتوانيا بالتأكد مـن      . الطوائف الدينية وممارسة التمييز بني خمتلف الديانات      
  .)٨٣( وممارسة يف التعامل مع خمتلف الدياناتانتفاء التمييز قانوناً

جلنة القضاء على التمييز العنصري ليتوانيا بـالتحقيق يف قـضايا جـرائم             وأوصت    -٥٥
  .)٨٤(لوطنية واالتفاقيةالكراهية وفقاً للتشريعات ا

، ذكرت اليونسكو أن ليتوانيا حتترم حرية التعبري والـصحافة، وأن           ٢٠١١ويف عام     -٥٦
عن آراء  تعرب  وسائط اإلعالم جبميع أنواعها     أضافت أن   و. نترنت غري مقّيد  اإلالوصول إىل   
بيد أنه ال توجد مدونة شـاملة مكتوبـة لـسلوك أو أخالقيـات مهنـة                . شديدة التنوع 

  .)٨٦(وأوصت ليتوانيا بوضع مدونة من هذا القبيل. )٨٥(صحافةال
ه كل من املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة             ، وجّ ٢٠٠٩ويف عام     -٥٧

 إىل حكومة الرأي والتعبري واملقرِّر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان نداًء عاجالً      
ويـسعى  . )٨٧(اية القُصَّر من األثر الضار الناجم عن اإلعالمليتوانيا خبصوص اعتماد قانون مح   

هذا القانون إىل حظر نشر املعلومات اليت تعترب ضارة للصحة العقلية للقصر أو منائهم الفكري        
عرب عن القلق من أن يؤدي هذا القانون إىل تقييد احلـق يف حريـة                وقد أُ  .)٨٨(واألخالقي

عن القلق من إمكانية تطبيق هذا القانون لتقييد العمل املشروع          عرب  كما أُ . التعبري يف ليتوانيا  
الذي يضطلع به املدافعون عن حقوق اإلنسان، وال سيما أولئك العاملني للدفاع عن حقوق              
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 وقدمت احلكومة   .)٨٩(السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية يف البلد        
  .)٩٠( يف املوضوعرداً مفصالً

  بظروف عمل عادلة ومالئمةالتمتع احلق يف العمل ويف   -٦  
أعلنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن القلق ظـل يـساورها إزاء                 -٥٨

اسـتمرار  إزاء  التمييز الوظيفي الرأسي واألفقي الكبري بني النساء والرجال يف سوق العمل، و           
وجود فجوة يف األجور بني اجلنسني، وإزاء اخنفاض نسبة الرجال الذي يأخـذون إجـازة               

           وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن بواعـث           .)٩١(األبوة
  .)٩٢(قلق مماثلة

ية ليتوانيـا بتعزيـز     وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        -٥٩
اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل، مبا يف ذلك من خالل تقدمي حوافز ألربـاب العمـل                 

  .)٩٣(وتدعيم نظام احلصص يف الوظائف
وذكرت مفوضية الالجئني أن قانون األجانب ينص على عدم أحقية طاليب اللجـوء          -٦٠

ـ         يف العمل أياً   وأوصـت  . )٩٤(دمي الطلـب األول    كانت الفترة اليت قضوها يف البلد بعد تق
املفوضية ليتوانيا بالنظر يف إمكانية منح طاليب اللجوء الذين قضوا أكثر من ستة أشهر يف البلد                

  .)٩٥(احلق يف العمل

   الئقالتمتع مبستوى معيشياحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
 يف أسـر    جلنة حقوق الطفل بقلق ارتفاع عدد األطفال الـذين يعيـشون           تالحظ  -٦١

ما يقدم هلؤالء من مـساعدة  أن معيشية يقل مستوى معيشتها عن احلد األدىن الوطين للفقر و     
  .)٩٦( دوماً للنمو االقتصادياًمالية ودعم ليس مواكب

وقالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا مل تزل قلقة إزاء اسـتمرار                 -٦٢
 حصول الفتيات والنساء، وال سيما نساء املناطق الريفية،         معدل اإلجهاض العايل وإزاء تقييد    

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء مشروع       . لنظيم األسرة مبا فيها موانع احلم     على وسائل ت  
يف طور ما قبل الوالدة، الذي ينص على ثالث حـاالت        القانون املتعلق حبماية حياة اإلنسان      

 وأبدت اللجنة املعنية حبقوق   .)٩٧(ن حدود زمنية صارمة   ، ضم فقط جيوز فيها اإلجهاض قانوناً    
  .)٩٨(اإلنسان بواعث قلق مماثلة

إزاء كثرة حاالت احلمل غري املخطـط هلـا         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق         -٦٣
واإلجهاض يف أوساط املراهقني وأشارت إىل قلة الربامج واخلدمات املتاحة يف املـدارس يف              

كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء املعلومات اليت تفيد أن اإلجهـاض            . جمال صحة املراهقني  
  .)٩٩(ُيستخدم كأسلوب رئيسي لتنظيم األسرة
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إزاء حمدودية االستفادة من مياه الشرب النقية واآلمنـة يف  وأعربت اللجنة عن القلق      -٦٤
ن يعـانون   إزاء عدد حاالت اإلصابة بالسل وعدد األطفال الذي       كما أعربت عن القلق     . البلد

وأوصت اللجنة احلكومة   . من نقص اليود ومعدل الرضاعة الطبيعية احلصرية املسجل يف البلد         
بتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني احلالة الصحية لألطفال، بوسائل منـها التـشجيع علـى               

تباعهـا  إممارسات التغذية الصحية والرضاعة الطبيعية احلصرية ملدة ستة أشهر بعد الوالدة، و           
  .)١٠٠(نظام غذائي مكمل مناسب لألطفالب

 من أن األطفال املعوقني الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة           عن قلقها    وأعربت جمدداً   -٦٥
ال حيصلون على نفس املستوى من اخلدمات واألدوية اليت حيصل عليها أقراهنم الذين يعيشون              

قلـق إزاء عـدد األطفـال    وعالوة على ذلك، كان يساورها ال   . يف نواحي أخرى من البلد    
املعوقني املودعني يف مؤسسات الرعاية وإزاء النقص العام احلاصل فيما حيتاج إليـه هـؤالء               

  .)١٠١(األطفال من املوارد واملوظفني املتخصصني
وذكرت مفوضية الالجئني أن ليتوانيا رغم منحها محاية دولية للمـستفيدين مـن               -٦٦

           صـحيح .  من احلصول على الرعايـة االجتماعيـة       م فعلياً احلماية الفرعية، إال أهنا استبعدهت    
       أن املستفيدين من احلماية املؤقتة منحوا رخص إقامة مؤقتة، إال أن األشـخاص احلاصـلني               

. على اإلقامة الدائمة هم وحدهم الذين ميكنهم االستفادة من نظـام الرعايـة االجتماعيـة              
فل حصول املستفيدين من احلماية املؤقتـة علـى الرعايـة      وأوصت املفوضية ليتوانيا بأن تك    

  .)١٠٢(االجتماعية
 من القانون الليتواين املتعلق بـنظم       ٤٧، ذكرت املفوضية أن املادة      ٢٠١١ويف عام     -٦٧

الرعاية الصحية متنح املستفيدين من احلماية الفرعية احلق يف الرعاية الصحية بتمويل من الدولة      
            بيـد أن هـذا األمـر      .  بذلك فقط   أو سلطة أخرى خمتصة أمراً     يف حال أصدرت احلكومة   

وأوصت املفوضية ليتوانيا بأن تكفل     . مل يصدر وبالتايل من املستحيل إعمال هذا احلق عملياً        
  .)١٠٣(حصول املستفيدين من احلماية املؤقتة على الرعاية الصحية

  افية للمجتمع ويف املشاركة يف احلياة الثقاحلق يف التعليم  -٨  
أوصت جلنة حقوق الطفل ليتوانيا بتحسني كفاءة النظام التعليمي، مراعية يف ذلـك             -٦٨

تعزيز دعمها ألطفال اجملتمعـات الريفيـة       على وجه اخلصوص مستويات التسرب العالية، و      
واألقليات واألسر اليت تواجه خماطر كي يتسىن هلؤالء األطفال االلتحاق بالدراسة، وزيـادة             

االستفادة من التعليم قبل املدرسي يف سائر أحناء البلد، مبا يـشمل األطفـال الـذين                فرص  
  .)١٠٤(يعيشون يف املناطق الريفية

بأن تتصدى حبزم ملشكلة تسرب     وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري ليتوانيا          -٦٩
  .)١٠٥(أطفال الروما من املدرسة، وتعزيز لغة الروما يف النظام املدرسي
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        ، شجعت اليونسكو ليتوانيا على تعزيـز احلـق يف املـشاركة يف            ٢٠١١ويف عام     -٧٠
   احلياة الثقافية للمجتمع من خالل تنفيذ االتفاقية املتعلقة حبماية التراث الثقـايف والطبيعـي             

  .)١٠٦()١٩٧٢(العاملي 

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
عاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة      املقرر اخلاص املعين باألشكال امل    أبلغ    -٧١

ب أن طائفة غجر الروما يف ليتوانيا، على غرار ما هـي            وما يتصل بذلك من تعص     األجانب
  عليه يف العديد من البلدان األوروبية، جمموعة مستضعفة بشكل خاص، ومعرضـة لتمييـز             

ذره إىل أبعد حد يف عقول هذا التمييز مما يعاقب عليه القانون رغم جتيكون  دون أن -شديد 
 وهو ما يستدعي بذل جهود متضافرة من جانب الـسلطات علـى             - من املواطنني    يدالعد

وعالوة على ضرورة كفالة احلقوق األساسية، ال سـيما تـوفري           . واحمللياملستويني الوطين   
ظروف سكن جيدة والتعليم والرعاية الصحية، يتعني على سلطات ليتوانيا التركيـز علـى              

وأحـد  .  ككل اجملتمع اليت ال تستهدف الطائفة حبد ذاهتا فحسب بل          عمال األوسع نطاقاً  األ
األسباب الرئيسية لتهميش املواطنني من غجر الروما هو التعصب وعدم تقبل عامة اجملتمـع              

وهو ما ال ميكن تداركه إال باعتماد استراتيجية وطنية للتشجيع على التنـوع              هلذه الطائفة، 
 .)١٠٧(ل التعددية الثقافيةالثقايف وقبو

إزاء استمرار هتمـيش أفـراد      وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق           -٧٢
الروما وألن هؤالء ال يزالون يعيشون يف ظروف غري مستقرة من حيث الـسكن الالئـق،                

ُيعتربون والوصول إىل املرافق الصحية الكافية، والعمالة، وأن بعضهم ال ميلكون وثائق هوية و            
وأعربت كل من اللجنة املعنية بـاحلقوق       . )١٠٨(من عدميي اجلنسية رغم أهنم ولدوا يف البلد       

  .)١٠٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن بواعث قلق مماثلة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
ليتوانيـا بلـد العبـور حلركـات اهلجـرة          أفادت مفوضية شؤون الالجئني بأن        -٧٣

  .)١١٠(املختلطة
فالقانون . وأعربت املفوضية عن القلق إزاء الظروف القائمة الستقبال طاليب اللجوء           -٧٤

ينص على وجود مركز لتسجيل األجانب يكون       ) ٢٠٠٨(املتعلق بالوضع القانوين لألجانب     
ويعاين . ثناء عملية معاجلات طلبات اللجوء    مبثابة املرفق الوحيد الستقبال مجيع طاليب اللجوء أ       

هذا املركز من القصور يف اخلدمات االجتماعية والنفسية والتأهيلية، وباألخص فيما يتعلـق             
بالتعامل مع طاليب اللجوء الذين يعانون من صدمات جراء تعرضهم للتعذيب أو االغتـصاب         

ن القلق النعدام تدابري الوقاية كما أعربت املفوضية ع. أو غري ذلك من أصناف العنف الشديد
  .)١١١(من االعتداء على النساء غري املتزوجات وابتزازهن أثناء وجودهن يف املركز
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إىل أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية ال يطبق علـى      أشارت جلنة مناهضة التعذيب بقلق      و  -٧٥
 ليتوانيـا   بأن تـويل  وأوصت  . األجنيب الذي يشكل، ألسباب جسيمة، هتديداً ألمن ليتوانيا       

االعتبار املناسب لألفراد اخلاضعني لواليتها القضائية وأن تضمن هلم معاملة منصفة أثناء مجيع             
مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك إمكانية إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة لقرارات الطرد             

  .)١١٣( قلق مماثلة وقد أثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بواعث.)١١٢(أو اإلعادة أو التسليم
تفيد أن طاليب اللجوء مـن      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التقارير اليت            -٧٦

 .)١١٤(األطفال يتعرضون لالحتجاز ويتقامسون مرافق احتجاز مع مهـاجرين بـدون أوراق           
أن حتدد يف أقرب فرصة ممكنة هوية األطفال الالجئني وملتمسي اللجـوء            وأوصت ليتوانيا ب  

ين دخلوا إىل ليتوانيا من الذين قد يكونون ُجندوا أو استخدموا يف األعمال القتاليـة يف                 الذ
اخلارج، وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى قبل اختاذ أي    

  .)١١٥(قرار بإعادة الطفل إىل بلده األصلي
           لق الرتفـاع عـدد األشـخاص      أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن الق         -٧٧

            عـن القلـق    وأعربت جلنة حقوق الطفل جمـدداً     . )١١٦(عدميي اجلنسية املوجودين يف البلد    
       األطفال عدميي اجلنسية الذين ال حيق هلم اإلقامة الدائمة يف ليتوانيا ال حيـصلون تلقائيـاً  ألن  

  .)١١٧(على اجلنسية
 علـى قـانون     ٢٠١٠ت مفوضية الالجئني أن تعديل عام       ، ذكر ٢٠١١ويف عام     -٧٨

اجلنسية يكفل لألطفال الذين يولدون آلباء عدميي اجلنسية واملقيمني بصفة دائمة يف أراضـي              
 الـضمانات الـواردة يف      فإنوبوجه أخص،   . ليتوانيا اكتساب اجلنسية الليتوانية عند امليالد     

           آلباء عدميي اجلنـسية ال يتمتعـون بإقامـة         القانون ال تتناول حالة األطفال الذين يولدون      
         دائمة يف ليتوانيا وال حالة األطفال الذين ميلك آبـاؤهم جنـسية ولكنـهم ال يـستطيعون             

  .)١١٨(نقلها ألبنائهم
 وذكرت املفوضية أن عدد األشخاص عدميي اجلنسية الذين مينحون اجلنسية سـنوياً             -٧٩

. ٢٠١٠ فقط يف عـام      ٧٨ و ٢٠٠٩ أشخاص يف عام     ١٠٦ة  ضئيل جداً؛ فقد منح اجلنسي    
وأضافت أن هذه املسألة مل تول العناية الالزمة وال توجد أية بيانـات أو دراسـات فعليـة          

  .)١١٩(لتحديد أسباب نشوء حالة انعدام اجلنسية يف ليتوانيا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
مشتركة عن املمارسات العاملية املتعلقـة       يف دراسة ،  ذكر خرباء اإلجراءات اخلاصة     -٨٠

التحريات تؤكد  ، أن   ٢٠١٠ أجريت يف عام  باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب       
 ٢٠٠٤على ما يبدو أن ليتوانيا كانت جزءاً من برنامج وكالة االستخبارات األمريكية لعام              

وقد . س يف إطار هذا الربنامج    وقد تبّين أن رحلتني حطتا يف فيلنيو      . املتعلق باالحتجاز السري  
سجلت يف خطط الطريان الومهية هذه للتغطية على هذه الرحالت أهنا تـستخدم مطـارات               
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            وصول يف بلدان خمتلفة البلدان، دون ذكر أي مطار يف ليتوانيـا كمحطـة هبـوط بديلـة      
  .)١٢٠(أو احتياطية

ه الدراسة املشتركة، عن اخلطـوات      وأبلغت حكومة ليتوانيا، يف تقريرها املتعلق هبذ        -٨١
اليت اختذهتا للتحقيق يف هذه احلالة، مبا يف ذلك التحقيق يف االستنتاجات اليت توصـل إليهـا                

لتجهيز مرافق  "فقد ذكر حتقيق الربملان أن جهاز أمن الدولة تلقى طلبات           . الربملان يف حتقيقه  
مال اللجنة الربملانية بوصفها نقطـة      رحب اخلرباء بأع  و". يف ليتوانيا مناسبة حلبس احملتجزين    

احلقيقة بشأن دور ليتوانيا يف برنامج االحتجاز والتسليم السريني،         البحث عن   يف  هامة  بداية  
  .)١٢١( أن هذه النتائج ال ميكن أن متثل فصل اخلطاب بشأن دور البلداكدوأهنم إال أ
ب االتفاقية األوروبيـة  وشدد اخلرباء على أن مجيع احلكومات األوروبية ملزمة مبوج       -٨٢

         يف مزاعم التعذيب أو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية           يةلات فع حلقوق اإلنسان بإجراء حتقيق   
 اإلفالت  خطورة إىل   يةفعلال اتتحقيقهذه ال إجراء  عدم  وقد يؤدي   . أو الالإنسانية أو املهينة   

تشجيع تكرار  إىل   ككل، و  من العقاب، فضالً عن إحلاق الضرر بالضحايا وذويهم وباجملتمع        
  .)١٢٢(نتهاكات حقوق اإلنسانمتواتر ال

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق  

  األوليات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
قوق اإلنسان، بالقيام باخلطوات     ليتوانيا، يف سبيل انتخاهبا لعضوية جملس ح       تتعهد  -٨٣

  :)١٢٣(التالية يف مجلة خطوات أخرى
زيادة احترام وتنفيذ االلتزامات الدولية، الثنائية منها واملتعددة األطراف، مع            )أ(  

  إيالء اهتمام خاص آلراء هيئات املعاهدات؛
مواصلة تنفيذ أنشطة بغية حتسني احلالة الوطنية حلقوق اإلنـسان؛ وإيـالء              )ب(  

عناية خاصة لرفاه األطفال ومكافحة االجتار باألشخاص ومساعدة ضحايا هـذا النـشاط             
اإلجرامي؛ وضمان فرص متكافئة للنساء والرجال؛ وحتسني الظروف يف السجون؛ والتصدي           

  لقضايا الفساد؛
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حبث إمكانية السماح ملزيد من هيئات املعاهدات بتلقي شكاوى األفـراد             )ج(  
  والنظر فيها؛

عمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية واالستماع آلرائها فيما يتعلق           ال  )د(  
  .حبقوق اإلنسان

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنـصري مـن ليتوانيـا تقـدمي            ٢٠١١يف عام     -٨٤

عنصرية معلومات، يف غضون سنة، عن متابعتها للتوصيات املتعلقة مبالحقة مرتكيب حوادث ال           
وكره األجانب، وحبالة غجر الروما، وحالة النساء املنتميات إىل أقليات، وحالة األشـخاص             

  .)١٢٤(عدميي اجلنسية
، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من ليتوانيا أن تقدم هلا، يف غـضون           ٢٠٠٨ويف عام     -٨٥

افـق  باخلـدمات الطبيـة يف مر     استجابتها للتوصيات املتعلقـة     سنة واحدة، معلومات عن     
االحتجاز، وبظروف االحتجاز، والشكاوى من سوء املعاملة على أيدي املوظفني املكلفـني            

وال يزال  . ٢٠١١ وقدمت ليتوانيا ردها يف عام       .)١٢٥(بإنفاذ القانون، وبسوء معاملة اجملندين    
  .)١٢٦(احلوار بشأن املتابعة متواصالً

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق  
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