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ترحب ليتوانيا باحلوار التفاعلي الذي دار أثناء االستعراض الدوري الشامل جمللـس              -١
ـ     . حقوق اإلنسان وكذلك بالتوصيات املقدَّمة      توصـية،      ١١٩ه  وتلقت ليتوانيا مـا جمموع

. أو جيري تنفيـذها حاليـاً     ذ  يف حكم املنفّ   توصية أخرى    ٥٢واعتربت  فوراً   منها   ٤٣قبلت  
الدراسـة   توصية، ذكرت ليتوانيا أن إمكانية تنفيذها حباجة إىل مزيد من            ٢٣  بوفيما يتعلق   

حقوق موقفها بشأن هذه التوصيات قبل بداية الدورة التاسعة عشرة جمللس           بتحديد  والتزمت  
 . ورفضت ليتوانيا إحدى التوصيات رفضاً صرحياً. اإلنسان

وتعرب ليتوانيا يف هذه الوثيقة عن موقفها من التوصيات اليت حتتاج إىل مزيٍد مـن                 -٢
 وترجو إدراج هذه الردود، بصفتها مرفقاً، يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض             الدراسة

  . نالدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسا
 الـذي   ٦-٩٠ وكذلك جزء التوصية     ٢-٩٠ و ١-٩٠ليتوانيا التوصيتني   ال تؤيد   و  -٣

ترى أن هي و. يتعلق باالنضمام إىل اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم  
التشريعات الوطنية وقوانني االحتاد األورويب وكذلك النصوص القانونيـة هليئـات حقـوق            

ألمم املتحدة تلزم ليتوانيا قانوناً، وبالتايل فإن العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم           اإلنسان التابعة ل  
    يتمتعون ببعض احلقوق، بيد أن ليتوانيا ال تفكر حالياً يف توسيع نطاق هذه احلقـوق وفقـاً                

ة يتعلق منها بتطبيق مبدأ املعاملة املتـساوي       سيما ما  ملا تنص عليه االتفاقية السالفة الذكر، وال      
دون قيد أو شرط يف جماالت مثل التعليم وتوفري السكن واخلدمات االجتماعية وخـدمات              

  . ويتعذر على ليتوانيا حالياً التعهد هبذه االلتزامات الواسعة النطاق. الرعاية الصحية
 املتعلقتني باالنضمام إىل الربوتوكـول      ٥-٩٠ و ٣-٩٠ليتوانيا التوصيتني   ال تؤيد   و  -٤

فقـد  .  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        االختياري امللحق 
التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           حتملت ليتوانيا   

والثقافية، واختذت مجيع اخلطوات اليت يقضي هبا العهد يف إطار احلدود القـصوى للمـوارد         
وال تزمع ليتوانيـا،  . تدرجيي الكامل للحقوق املعترف هبا يف العهد املتاحة، لتحقيق اإلعمال ال   

التزامات حتّد من السلطة التقديرية للربملان الوطين يف توزيع موارد الدولة بسبب            قطع  حالياً،  
  . ما تتخذه اهليئات الدولية من قرارات شبه قضائية

ـ      ٤-٩٠ ليتوانيا التوصية    ال تؤيد و  -٥ اق األورويب للغـات     بشأن االنـضمام إىل امليث
مكنت ليتوانيا أيضاً من استخدام وقد .  فاللغة الليتوانية لغة الدولة   .اإلقليمية أو لغات األقليات   

يف جماالت التعليم والثقافة؛ فـضالً عـن إعمـال حـق            (لغات األقليات على نطاق واسع      
الـشفوية يف   /األشخاص غري امللمني بلغة الدولة يف احلصول على خدمات الترمجة التحريرية          

يتسق مع الشروط الواردة يف النصوص القانونيـة حلقـوق           مبا) الدعاوى القضائية واإلدارية  
وجيري النظر حالياً يف زيادة توسيع      . يتوانيا قانوناً امللزمة لل اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة      

ة العامـة   فرص استخدام لغات األقليات، وصون مصاحل استخدام الليتوانية كذلك يف احليـا           
  . بصفتها لغة الدولة
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 املتعلق باالنضمام إىل االتفاقية الدوليـة حلمايـة         ٦-٩٠ ليتوانيا جزء التوصية     تؤيدو  -٦
 ٦فقد وقعت ليتوانيا على هـذه االتفاقيـة يف          . حقوق مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

ده مـن ضـمان      وتعمل حالياً على إعداد مشروع قانون سيَمكِّن اعتما        ٢٠٠٧فرباير  /شباط
  . استعدادها استعداداً كامالً للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وبالتايل متكينها من التصديق عليها

  بشأن إجراء تقدمي الـشكاوى الفرديـة مبوجـب          ٧-٩٠ ليتوانيا التوصية    ال تؤيد و  -٧
بإصـدار إعـالن    اإلجراء املتعلق   (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         

وال تفكر ليتوانيا يف االعتراف هبـذا اإلجـراء اإلضـايف يف            ).  من االتفاقية  ١٤مبوجب املادة   
مثل رفع دعاوى إىل احملـاكم احملليـة        (املستقبل القريب، نظراً إىل أن سبل االنتصاف القائمة         

وجب العهد الدويل   للدولة، وإمكانية تقدمي األفراد شكاوى إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مب          
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك رفع شكاوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان            

  . تعترب كافية) مبوجب اتفاقية جملس أوروبا حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
ق باعتماد قانون جديد حيكم حقو    اليت تقضي    ٨-٩٠ التوصية   بالفعلليتوانيا  تنفذ  و  -٨

ووضعت إطاراً مفاهيمياً هلذا القانون، ُيتوقَّع أن تتسق        . األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية    
أحكامه يف صياغتها وفقاً هلذا إلطار مع مستلزمات النصوص القانونية حلماية حقوق اإلنسان            

ق وفضالً عن ذلك، تنظر ليتوانيا يف إمكانية زيادة إعمال حقـو          . الصادرة عن األمم املتحدة   
  . وحريات األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية

 اليت تدعي عدم امتثال تشريع ليتوانيـا وممارسـاهتا          ٩-٩٠ ليتوانيا التوصية    ال تؤيد و  -٩
 تؤكّد أن القانون الدويل ال مينح األشخاص املنتمني إىل أقليـات قوميـة             هي  و. للقانون الدويل 

الّرّد على ليتوانيا حالياً    يتعذر  و. دولة بلغتهم األصلية  احلق يف كتابة أمسائهم يف الوثائق الرمسية لل       
 بكتابة أمساء األشخاص املنتمني إىل أقليات يف الوثائق الرمسية بلغات           ٩-٩٠على التوصية   هنائياً  

كتابة األمساء يف الوثائق الرمسية باألحرف      بتشريعها  السماح يف   وتنظر يف إمكانية    . تلياهذه األق 
القائمة على اللغة الالتينية مع املراعاة الواجبة ملـصاحل لغـة           اهلجائية  حلروف  غري الليتوانية من ا   

الدولة واإلقرار بأن هذه املسألة ال تقتصر يف أمهيتها على األشخاص الذين ينتمون إىل أقليـات                
ومن أجل تيسري استخدام األمساء الشخصية لألقليات القومية، يتضمن القـرار           . قومية فحسب 
بـشأن   "١٩٩١ينـاير   /كانون الثاين  ٣١لس األعلى جلمهورية ليتوانيا املؤرخ      الصادر عن اجمل  

إمكانية اختيار األشخاص من اإلثنية غري " كتابة األمساء يف جواز سفر مواطين مجهورية ليتوانيا
وفضالً عن ذلك، ينبغي اإلشارة إىل      . الليتوانية بني كتابة أمسائهم بنهاياهتا الليتوانية أو بدوهنا       

ليتوانيا أقليات قومية خمتلفة، وبالتايل ينبغي أن يقوم تعريف حقوق األشخاص املنتمني إىل             أن ل 
الـيت  مبا فيهـا اللغـات      (أقليات قومية على تقييم مناسب ملصاحل استعمال خمتلف اللغات          

  ).األحرف األجبدية غري الالتينيةستستخدم 
باستعراض القانون املتعلق    ١١-٩٠ و ١٠-٩٠التوصيتني  بالفعل   ليتوانيا   نفذتقد  و  -١٠

من اآلثار الضارة للمعلومات العامة من أجل كفالة عدم انتهاك تطبيقه حقوق            القّصر  حبماية  
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والتمييز على أساس   . املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية        
كاماً تـسمح بـالتمييز ضـد       وال يتضمن هذا القانون أح    . امليول اجلنسية حمظور يف ليتوانيا    
وُيشرف على تنفيذ أحكام القانون مفتش أخالقيات مهنـة         . أشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية   

تقريراً ُيوجز تطبيق القانون السالف الذكر على أرض الواقـع          املفتش أيضاً   ويعّد  . الصحافة
تنفيذ هذا القانون وتقدمي هذه املـشاريع إىل        ويضطلع مبهام صياغة مشاريع تشريعات تكفل       

 . آلية لرصد أحكامه وحتسينهايتيح القانون نفسه فإن وعليه، . السلطات املعنية

 بـاالعتراف بتنـوع     ١٢-٩٠ على التوصية    الّرّد هنائياً ليتوانيا حالياً    يتعذر على و  -١١
انوين بشأن مفهوم األسـرة      الدائر على املستويني السياسي والق     احملتدماألسر، بسبب النقاش    

وال تفكر ليتوانيا   . والتعديالت القانونية املتعلقة هبذين املستويني اجلاري صياغتها والنظر فيها        
  .يف إعمال نفس احلقوق للزوجني املثليني والزوجني من جنسني خمتلفني

 بشأن محاية حقوق األقليات     ١٥-٩٠ و ١٣-٩٠ التوصيتني   بالفعلليتوانيا  نفذت  و  -١٢
نسية وإلغاء األحكام القانونية اليت ُتميز ضدها أشخاص على أسـاس ُميـوهلم اجلنـسية               اجل

وهويتهم اجلنسية، وتالحظ يف الوقت نفسه أن التقييم الدقيق هلذه التوصيات يتوقف علـى              
 والتمييز". التمييز"و" احلقوق الكاملة "و" اهلوية اجلنسية "و" األقليات اجلنسية "تفسري عبارات   

وتعترب القائمة احملددة لألسس اليت يقوم      . مبوجب الدستور يف ليتوانيا   ، حمظور   تلفةألسباب خم 
وُيفّصل القانون املتعلق بتكافؤ    ). أي غري شاملة  (عليها التمييز الواردة يف هذه القائمة مفتوحة        
  .الفرص حظر التمييز على أساس امليول اجلنسية

أدرجت يف تشريعها الوطين جرميـة       ف ١٤-٩٠التوصية  بالفعل   ليتوانيا   نفذتقد  و  -١٣
 مـن اتفاقيـة األمـم    ١التعذيب، وتعريف التعذيب بصفته جرمية تشمل مجيع عناصر املادة  

املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               
قية جمرَّمة مبوجب القـانون   املهينة، نظراً إىل أن مجيع عناصر التعذيب اليت تتضمنها هذه االتفا          

اجلنائي جترمياً واضحاً بصفتها أفعاالً قائمة بذاهتا، ال تندرج يف إطار تعريف واحد للتعـذيب               
  .بصفته عمالً إجرامياً

 بإقامة التعاون مع املُكلّفـني      ٢٠-٩٠ و ١٦-٩٠ التوصيتني   بالفعل ليتوانيا   نفذتو  -١٤
، ٢٠٠١، يف عـام     وأصدرت. قوق اإلنسان بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف جمال ح       

. دعوات منتظمة إىل مجيع املُكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل زيـارة ليتوانيـا        
وقد أعلنت ليتوانيا عـن هـذا       . وهي على استعداد للتعاون معهم مجيعاً دون قيد أو شرط         

 اإلعالنـات األقاليميـة   املوقف مراراً وتكراراً يف جملس حقوق اإلنسان بوسائل منها دعـم   
  . املشتركة بشأن التعاون مع املُكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

 بشأن تيسري إجراء احلصول على اجلنـسية، نظـراً إىل           ١٧-٩٠ليتوانيا التوصية   ال تؤيد   و  -١٥
 صعوبات  عدم وجود أي بيانات لديها ُتفيد بأن األحكام الليتوانية اخلاصة باكتساب اجلنسية تطرح            

  .محاية حقوق اإلنسان على النحو املناسب بالنسبة إىل املقيمني يف ليتوانيافيما يتعلق بكفالة 
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الـسجون  شـأن    فأعادت فتح التحقيق يف      ١٨-٩٠ التوصية   بالفعل ليتوانيا   ُتنفذو  -١٦
 وأجرت حتقيقاً برملانياً علنياً يف إمكانيـة نقـل وكالـة          . السرية لوكالة املخابرات املركزية   

ولالستفاضة يف التحقيق يف هذه املسألة، أجـرى        . املخابرات املركزية أشخاصاً واحتجازهم   
وأُغلـق  مكتب املدعي العام أيضاً حتقيقاً سابقاً للمحاكمة يف البيانات اإلضافية اليت تلقاها،             

وإذا وردت بيانات جديدة أو برزت وقائع       . باب هذا التحقيق بسبب عدم وجود أدلة كافية       
بشأن هذه املسألة ُتربر إعادة فتح التحقيق، سُتدرج املعلومات بشأن تعزيز تنفيذ هذه             جديدة  

  .التوصية يف التقرير القادم إىل االستعراض الدوري الشامل
 بكفالة إنفاذ القانون املتعلق باحلماية من العنـف         ١٩-٩٠ ليتوانيا التوصية    ال تؤيد و  -١٧

ن اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، نظـراً إىل أن         املرتيل عن طريق تنسيقه مع أحكام القانو      
وينبغي اإلشـارة إىل أن     . إطالقاً التحليل القانوين مل يثبت احلاجة إىل تعديل أحكام القانونني        

 ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥القانون املتعلق باحلماية من العنف املرتيل بدأ نفاذه يف          
يف املعمول هبا   لياً احلاجة إىل حتسينه أو حتسني القوانني        وإذا أثبت تطبيقه عم   . وجيري العمل به  

  .ليتوانيا لكفالة محاية ضحايا العنف، سُتراعى هذه الظروف على النحو الواجب
 الذي يـدعو إىل تكثيـف جهودهـا         ٢٠-٩٠جزء التوصية    بالفعل ليتوانيا   ُتنفذو  -١٨

قاً كامالً مع أحكام الربوتوكـول      ملكافحة االجتار بالبشر وكفالة اتساق القانون اجلنائي اتسا       
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             

، ٢٠٠٢ووفقاً خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر املعتمدة يف عـام            . املواد اإلباحية 
 برنامج ثالث   وهناك. ا مبنعه والتحكم فيه   ُتنفّذ برامج حمددة ملكافحة االجتار بالبشر يف ليتواني       

وأدى تنفيذ هذا الربنامج إىل صياغة مـشاريع تعـديل          . ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  قيد التنفيذ   
القانون اجلنائي الرامية إىل تنفيذ أحكام اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر املعتمـدة   

تفاقية وكفالة اتساق أحكام القانون ، من أجل التصديق على هذه اال٢٠٠٥مايو / أيار ١٦يف  
اجلنائي مع مستلزمات نصوص قانونية دولية أخرى، مبا فيها الربوتوكول االختياري التفاقية            
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة،              

وُتنفذ ليتوانيـا أيـضاً     . ة ليتوانيا وبإدراج هذه األحكام القانونية يف التشريع الوطين جلمهوري       
النصوص القانونية األوروبية املتعلقة مبنع االجتار بالبشر ومكافحته وحبماية الضحايا والتصدي           

وحاليـاً، تنظـر    . للعنف اجلنسي ضد األطفال واستغالل األطفال جنسياً يف املواد اإلباحية         
  .  حلماية األطفال من االستغالل اجلنسيليتوانيا يف إمكانية التصديق على اتفاقية جملس أوروبا

 بشأن توسـيع نطـاق   ٢١-٩٠ على التوصية الّرّد هنائياً ليتوانيا حالياً  يتعذر على و  -١٩
استخدام لغات األقليات القومية يف اجملال العام، مبا يف ذلك اإلشارات الطبوغرافية يف مناطق              

نات استخدام لغات األقليات ويف الوقت وجيري النظر حالياً يف إمكانية توسيع إمكا. األقليات
انظر أيضاً تقييم   . نفسه كفالة مصاحل استخدام الليتوانية، بصفتها لغة الدولة، يف احلياة العامة          

  .٨-٩٠التوصية 
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بالتخلي عن ممارسة تضييق حقـوق      اليت تقضي    ٢٢-٩٠ليتوانيا التوصية   وال تؤيد     -٢٠
تضييق نطاق هذه احلقوق واحلريات يف      مياهنم بعدم   إلأفراد األقليات القومية وحرياهتم، نظراً      

تعزيز مستوى محاية حقـوق هـؤالء األشـخاص          وتنظر حالياً يف إمكانية كفالة    . ليتوانيا
  .٨-٩٠انظر أيضاً تقييم التوصية . وحرياهتم

بالنظر يف إعمال حق ملتمسي اللجوء      اليت تقضي    ٢٣-٩٠ليتوانيا التوصية   ال تؤيد   و  -٢١
صفة الالجئ، وإىل   أُعطوا  ألشخاص الذين   ليف ليتوانيا   ُيمنح  راً إىل أن هذا احلق      يف العمل، نظ  

أن توسيع نطاق هذا احلق ليشمل ملتمسي اللجوء قد ُيشجع على إساءة اسـتخدام نظـام                
  . التماس اللجوء

        


