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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٦نوفمرب /الثاين تشرين ١١ - أكتوبر/األول تشرين ٣١

اً مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قووو  
 5والفقورة  5/1من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان ( ج)15 قرةللف

 16/21من مر ق قرار المجلس 

 *للتوانلا  

إ  االساتنرا   األطارا  اعنييا مان اً طرفا ١٢ هباالبياناا  أىل  اً يقدم هذا التقرير موجز   
 يف اإلنساا  حقوق جملس اعتمدها اليت النام  التوجيهي  اعباىلئ ويّتبع التقرير .(١)الدوري الشامل

 مفوضااي  جانا  ماان اقرتاحاا  أو نظار وجهااا  أو آراء أيا  يتضامن ال لكياا  .١7/١١9 مقاررر 
 وقاااد .نساااا ال وال أي حكااا  أو قااارار بشاااع  اىلعااااءا  بنييهاااااإل حلقاااوق الساااامي  اعتحاااد  األمااا 

 التقريااارال يف الاااوارىل  اعنلوماااا  توضااار مراجاااع حواشااا  الاااي  هنايااا  يف ميهجيااا  بصاااور  أىلرَجااا 
ال ُُيصاا ال ١٦/٢١ اجمللاس بقارار وعما ً  .اعساتاا  قاادر حاهلاا علا  األصالي  اليصاو  وتُركا 

إلساهاما  اعسسسا  الوطييا  حلقاوق اإلنساا  التابنا  للدولا  حس  مقتض  احلاالال فار  مساتقل 
 الشابك  اعوقع عل  وتتاح .موضو  االستنرا  واعنتمد  بياء عل  التقيد الكامل مبباىلئ باريس

 وقاد .الاوارىل  اعنلوماا  مجياع تتضامن الايت الكاملا  اليصاو  اإلنساا  حلقاوق السامي  للمفوضي 
 .ا  والتاورا  اليت حدث  خ ل تلك الفرت ل ستنر  الدوري  السم  مراعا  مع التقرير أِعد

 

__________ 

 مل حترر هذ  الوثيق  قبل إرساهلا إ  ىلوائر الرتمج  التحريري  باألم  اعتحد . *
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  المعنلة ادطراف من المقدمة المعلومات  
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

  (٢)نطاق االلتعامات الدوللة -1 
 إ  أ  ليتوانيااااااا مل توقاااااع وتصاااااادق بناااااد علاااااا  الربوتوكااااااول ٣أشاااااار  الورقاااااا  اعشااااارتك   -١

 .(٣)االختياري اعلحق بالنهد الدويل اخلا  باحلقوق االقتصاىلي  واالجتماعي  والثقافي 
وأوصاا  اللجياا  األوروبياا  عياهضاا  النيصااري  والتنصاا ال التابناا  جمللااس أوروباااال يف مجلاا   -٢

أماااورال بالتصاااديق علااا  اعيثااااق األوروي لل اااا  اإلقليميااا  أو ل اااا  األقلياااا ال واتفاقيااا  مكافحااا  
التميياااااز يف جماااااال التنلاااااي ال واالتفاقيااااا  الدوليااااا  حلمايااااا  حقاااااوق مجياااااع النماااااال اعهااااااجرين وأفاااااراىل 

بالتصااااديق علاااا  اتفاقياااا  جملااااس أوروبااااا بشااااع  مياااااع  ١وأوصاااا  الورقاااا  اعشاااارتك   .(5()4)أسااااره 
 .(٦)ومكافح  النيف ضد اعرأ  والنيف اعيزيل

اً   توصااايتها باااع  تصااادر ليتوانياااا إع ناااوكااارر  اللجيااا  األوروبيااا  عياهضااا  النيصاااري  والتنصااا -٣
 .(7)من االتفاقي  ١4مبوج  اعاىل  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
 ال ييابق. -4

 مدابلر الهلاكل ادساسلة والسلاسات المؤسسلة  ي مجال حقوق اإلنسان -٣ 
ال فيمااا يتنلااق بنااد  توصاايا  قاادم  يف االسااتنرا  الاادوري ١الحظاا  الورقاا  اعشاارتك   -5

مااع اً ال بشااع  إنشاااء مسسساا  وطيياا  حلقااوق اإلنسااا   اشااي٢٠١١الشااامل الااذي جاارم يف عااام 
وذكر   .(9()8)مباىلئ باريسال أ  جهوىل ليتوانيا جتا  إنشاء تلك اعسسس  قد أثبت  عدم جدواها

 .(١٠)عباااىلئ باااريساً أ  ليتوانيااا مل تيشااس مسسساا  وطيياا  حلقااوق اإلنسااا  وفقاا ٢الورقاا  اعشاارتك  
وأشار مكت  اعسسساا  الدققراطيا  وحقاوق اإلنساا ال التاابع عيظما  األمان والتنااو  يف أوروبااال 
إ  توصاايت  اعقدماا  يف إطااار رأي قااانوينال والاايت ىلعااا فيهااا ليتوانيااا إ  اليظاار يف أماار صاايا   قااانو  

اضاح  جديد بشع  أمني اعظاملال حبيث يي  عل  وجوىل أماني مظاامل واحاد فقان وقيحا  واليا  و 
اعنااامل لتنزيااز حقااوق اإلنسااا  وجبايتهاااال ااناا  تااوفل الضاامانا  وايتليااا  اعياسااب  الاايت تكفاال 

 .(١١)استق ل تلك اعسسس 
وىلعاا  اللجياا  االستشاااري  اعنيياا  باالتفاقياا  اإلطارياا  حلماياا  األقليااا  القومياا  )اللجياا   -٦

روباال ليتوانيا إ  توفل اعوارىل اعياسب  ألمني االستشاري  حلماي  األقليا  القومي (ال التابن  جمللس أو 
 .(١٢)اعظااااامل اعناااا  بتكااااافس الفاااار  وإ  كفالاااا  تنزيااااز وعاااا  ا مهااااور النااااري  وثقتاااا  يف واليتاااا 

وأوصااا  اللجيااا  األوروبيااا  عياهضااا  النيصاااري  والتنصااا  بكفالااا  وجاااوىل  ثلاااني ألماااني اعظاااامل يف 
   .(١٣)مياطق البلد اعختلف 
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 ن مع آللات حقوق اإلنسانالتعاو  -باء 
  ال ييابق. -7

 اإلنسان بلقوق المتعلقة الدوللة االلتعامات منفلذ -ألس 
 المساواة وهدم التمللع -1 

أشار  اللجي  االستشاري  حلماي  األقلياا  القوميا  إ  وروىل ب  اا  بشاع  تزاياد مظااهر  -8
ييب اا  يف  أ  الساالاا  ال تياادىل هبااا كماااعاادم االحاارتام والنااداء جتااا  بناا  فتااا  األقليااا ال وإ  

وذكاار  اللجياا  األوروبياا  عياهضاا  النيصااري  والتنصاا  أ  طائفاا  الرومااا منّرضاا   .(١4)مجيااع احلاااال 
ألشااااكال متناااادىل  ماااان التمييااااز يف جماااااال  التنلااااي  والرعاياااا  الصااااحي  والسااااكن والنمالاااا  وأعمااااال 

تااازال  والحظااا  اللجيااا  االستشااااري  حلمايااا  األقلياااا  القوميااا  أ  منااااىلا  الساااامي  ال .(١5)الشااارط 
   .(١٦)مسعل  مثل  القلقال وأ  اعقابر واعنابد اليهوىلي  يف فيلييوس منّرض  ل ستهدا 

إ  حدوث تدهور ملحاو  يف موقاف اجملتماع جتاا  ال جتاني  4وأشار  الورق  اعشرتك   -9
ل ا  النيصاري   للخااب الناام الاذي يساتخدماً تشجيع مجيع األطرا  تقريبواعسلمنيال والحظ  

 .(١7)وكراهي  اإلس م
وأشار جملس أوروبا إ  اعسائل اليت أثارهتا اللجي  األوروبي  عياهض  النيصري  والتنصا   -١٠

م تلااك ناادر  اسااتخدااً التابناا  لاا ال بشااع  أحكااام القااانو  ا يااائ  الاايت حتظاار التميياازال والحاا  أيضاا
األحكام يف اعمارس  النملي  وضنف ا ازاءا  الايت تاي  عليهاا وعجاز اعيظماا   ال احلكوميا  

  .(١8)عن  ثيل الضحايا
وأبل ااا  اللجيااا  االستشااااري  حلمايااا  األقلياااا  القوميااا  باااع  عااادىل جااارائ  الكراهيااا  آخاااذ يف  -١١

وذكااار  أنااا  علااا  الااار   مااان هاااذ  الزيااااىل  يف جااارائ   .(١9)االزىليااااىلال ال سااايما علااا  شااابك  اإلنرتنااا 
ال  ااا ياادلال ضاامن أمااور أخاارمال علاا  انناادام الكراهياا  ال ياازال عاادىل احلاااال  اعسااجل  ميهااا ميخفضاااً 

الثقااا  واساااتمرار قصاااور الاااوع  واخلااارب  يف هاااذا اجملاااال ىلاخااال هيتاااا  إنفااااذ القاااانو  ومرافاااق اع حقااا  
بااااع  ا اااارائ  ذا  الاااادوافع النيصااااري  تسااااجرل يف كثاااال ماااان  4 وأفاااااىل  الورقاااا  اعشاااارتك  .(٢٠)القضااااائي 

األحااااوال باعتبارهااااا أعمااااال عدوانياااا  أو أعمااااال  رياااا  مااااع جتاهاااال الاااادوافع النيصااااري  ل عتااااداءا . 
   .(٢١)وسلا  الضوء عل  االفتقار إ  اعنلوما  الرمسي  الشامل  واعوثوق  عن حاال  جرائ  الكراهي 

وبياا  عياهضاا  النيصااري  والتنصاا  بااع  تاادين ليتوانيااا مجيااع أشااكال وأوصاا  اللجياا  األور  -١٢
وحث  اللجي  االستشاري  حلمايا  األقلياا  القوميا   .(٢٢)النيصري  وكر  األجان  ومناىلا  السامي 

بااني الثقافاا  وتوضااير ذلااك النماال للجمهااورال  فيماااليتوانياا علاا  كفالاا  تنزيااز التساامر والتفاااه  
شخصاايا  السياسااي  البااارز ال وعلاا  أ  تضااع اساارتاتيجي  شااامل  لتنزيااز بارائااق تشاامل مشااارك  ال

  .(٢٣)التماسك االجتماع  واحرتام التيو ال بالتشاور الوثيق مع  ثل  فتا  األقليا  الوطيي 
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وأوصاا  اللجياا  األوروبياا  عياهضاا  النيصااري  والتنصاا  مبااير أمااني اعظااامل اعناا  بتكااافس  -١٣
اعدنيااا  واإلىلاريااا  يف حااااال  االىلعااااء بانتهاااا  قاااانو  اعسااااوا  يف  الفااار  سااالا  إقامااا  الااادعاوم

وكاارر  توصاايتها بتنزيااز مجااع ونشاار البيانااا  عاان تابيااق األحكااام القانونياا  القائماا   .(٢4)اعناملاا 
  .(٢5)عكافح  النيصري  والتمييز النيصري

أحكااااام يف  وكاااارر  اللجياااا  األوروبياااا  عياهضاااا  النيصااااري  والتنصاااا  توصاااايتها ب ىلخااااال -١4
التشااارينا  تاااي  علااا  االلتااازام بوقاااف التمويااال الناااام للميظماااا  الااايت تااارّو  للنيصاااري ال مباااا فيهاااا 

 .(٢٦)األحزاب السياسي 
صاااادور عااااد  توصاااايا  عاااان االسااااتنرا  الاااادوري  5وبييمااااا الحظاااا  الورقاااا  اعشاااارتك   -١5

  وم ااايري اهلويااا  الشااامل بشااع  مكافحاا  التمييااز ضااد اعثليااا  واعثليااني ومزىلوجاا  اعياال ا يساا
إ  أ  التشارينا  تاي  علا  تاوفل ضامانا  قانونيا  ضاد التميياز علا  اً ا يساني ال أشار  أيضا
بياااد أهناااا ال تااازال  ااال فنالااا  يف التابياااق النملااا  وال يااازال التبليااا  عااان  ؛(٢7)أسااااس اعيااال ا يسااا 

كتا  أماني اعظاامل حاال  التمييز عل  أساس اعيل ا يس  أقل من عدىلها الفنل . ويقاال إ  م
اعناا  بتكااافس الفاار  ال ينتاارب وساايل  انتصااا  فنالاا  يف التصاادي حلاااال  التمييااز اعشااار إليهااا. 

إ  أ  الساالاا  ال تساان  إ  منا اا  حاااال  التمييااز علاا  أساااس  5وخلصاا  الورقاا  اعشاارتك  
 .(٢8)اعيل ا يس  أو اهلوي  ا يساني  بشكل شامل

الشاوا ل الايت أعارِب عيهاا بشاع  تابياق أحكاام القاانو  الايت قاد  5ك  والحظ  الورق  اعشرت  -١٦
يتنلق حبماي  القاصرين من التعثل الضار لإلع مال الاذي يهاد  إ  تقيياد حاق  فيماتياوي عل   ييز 

اعثليااااا  واعثليااااني ومزىلوجاااا  اعياااال ا يساااا  وم ااااايري اهلوياااا  ا يساااااني  يف حرياااا  التنباااال بشااااكل  اااال 
طبااق ذلااك القااانو  يف ثاا ث حاااال ال خاا ل الفاارت  اعشاامول  بااالتقريرال هبااد  فاار   متياساا . وقااد

علااا  اعيافاااذ اإلع ميااا  يف شااابك  اً رقابااا  علااا  اعنلوماااا  اعتصااال  هباااذ  الفتااا ال وكاااا  تاااعثل ذلاااك مثباااا
قاع مان اعوااً وأشار  وكال  االحتاىل األوروي للحقوق األساساي  إ  ماا يقاال مان أ  عادىل .(٢9)اإلنرتن 

اإلخبارياا  علاا  اإلنرتناا  قااد انااتهن  ارساا  تصاااييف اعااواىل اعتصاال  باعثليااا  واعثليااني ومزىلوجاا  اعيااال 
ا يساا  وم ااايري اهلوياا  ا يساااني  علاا  أهنااا  اال مياسااب  للقاصاارينال علاا   ااو يوجاا  رسااال  واضاااح  

 .(٣٠)باألطفالمفاىلها أ  عر  اعسائل اعتصل  هبذ  الفت  ييدر  يف عداىل اعنلوما  الضار  
ااار باعتباااار   -١7 والحظاا  وكالااا  االحتااااىل األوروي للحقاااوق األساسااي  أ  القاااانو  ارلااا  يفسر

حلقاوق اعثلياا  واعثلياني ومزىلوجا  اعيال اً عل  احلق يف حريا  التظااهر السالم  تعيياداً يفر  قيوىل
 .(٣١)ا يس  وم ايري اهلوي  ا يساني 

ماان قااانو   ١٦-٢-4بضااما  عاادم توتيااف تابيااق اعاااىل   5وأوصاا  الورقاا  اعشاارتك   -١8
جباياا  القاصاارين لفاار  الرقاباا  علاا  اعنلومااا  الناماا  ذا  الصاال  باعثليااا  واعثليااني ومزىلوجاا  
اعيل ا يس  وم ايري اهلوي  ا يساني ؛ وبع  تتماش  أي  قيوىل تفر  عل  حري  التنبل للمثليا  

 ايري اهلوي  ا يساني  مع الشروط الصارم  اعتنلق  باعشروعي  واعثليني ومزىلوج  اعيل ا يس  وم
والضاارور  والتياساا ال مااع إتاحاا  إمكانياا  الاناان يف أياا  قيااوىل تفاار  علاا  حقهاا  يف حرياا  التنباال 

 .(٣٢)من خ ل سبل انتصا  قانوني  فنال 
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الاادوري  أ  ليتوانيااا أياد  توصاايتني مان توصاايا  االساتنرا  5والحظا  الورقاا  اعشارتك   -١9
وقاد نظار  .(٣٣)يتنلق باالمتيا  عن تقاد  مبااىلرا  تشاريني  جتاّرم الن قاا  باني اعثلياني فيماالشامل 

الربعاااا ال خااا ل الفااارت  اعشااامول  باااالتقريرال يف سااابع مبااااىلرا  تشاااريني  تتنلاااق بكااار  اعثلياااني وم اااايري 
ىلوجاا  اعياال ا يساا  وم اااايري اهلوياا  ا يساااني  وهتااد  إ  احلااد ماان حقاااوق اعثليااا  واعثليااني ومز 

مان تلاك اعبااىلرا  التشاريني ال لكيا  مل يارف  اً اهلوي  ا يساني  وتقييد حرياهت . ومل ينتمد الربعا  أيا
أ  اليقاااا النااام بشااع  تلااك اعقرتحااا   5أياا  مباااىلر  ميهااا بشااكل قاناا . وذكاار  الورقاا  اعشاارتك  
  للمثليااا  واعثليااني ومزىلوجاا  اعياال ا يساا  التشااريني  قااد أثاار بشااكل ساالخ علاا  اعيااا  االجتماااع

وم ااايري اهلوياا  ا يساااني . وقااد اجتهااد كثاال ماان السياساايني العتماااىل جاادول أعمااال مناااىل  للمثليااني 
 .(٣4)وم ايري اهلوي  ا يساني  هبد  تنزيز األجواء الندائي  ضد هذ  الفت  يف اجملتمع

يهااا هيتااا  إنفاااذ القااانو  التحقيااق يف عاان حاااال  رفضاا  ف 5وأبل اا  الورقاا  اعشاارتك   -٢٠
وعان أ  الظارو   ال(٣5)شكاوم مقدم  بشع  خاااب الكراهيا  القاائ  علا  أسااس اعيال ا يسا 

اعشااِدىل  للنقوبااا  الااايت ياااي  عليهااا القاااانو  ا ياااائ  مل تاباااق قاان يف اعمارسااا  النمليااا  مااان أجااال 
 .(٣٦)  عل  أساس اعيل ا يس تصييف جرائ  جيائي  منيري  يف عداىل جرائ  الكراهي  القائم

وأشار  وكال  االحتاىل األوروي للحقوق األساسي  إ  عدم وجاوىل أحكاام قانونيا  بشاع   -٢١
أ  اليظااام القااانوين  5وأوضااح  الورقاا  اعشاارتك   .(٣7)التمييااز القااائ  علاا  أساااس اهلوياا  ا يساااني 

هباال  ا حياول ىلو  فار  عقوباا  مان يصّيف اهلوي  ا يساني  ضمن الفتا  القانوني  اعنرت   ال
 .(٣8)الياحي  اإلجرائي  عل  التمييز ضد م ايري اهلوي  ا يساني 

ب ىلخااااااال اهلوياااااا  ا يساااااااني  ضاااااامن الفتااااااا  القانونياااااا  يف  5وأوصاااااا  الورقاااااا  اعشاااااارتك   -٢٢
وأوصااا  الورقتاااا   .(٣9)التشااارينا  هباااد  جبايااا  م اااايري اهلويااا  ا يسااااني  مااان التميياااز والنياااف

بضااما  التحقيااق الفنااال يف حاااال  خااااب الكراهياا  وجاارائ  الكراهياا  علاا   5و 4شاارتكتا  اع
 .(4٠)أساس اعيل ا يس  و/أو اهلوي  ا يساني 

أ  ليتوانياااا لااايس لاااديها إجاااراءا  خاصااا  بااااالعرتا  بياااو   5وذكااار  الورقااا  اعشااارتك   -٢٣
ع م اايرو اهلويا  ا يسااني  احلصاول ا يس وليس لديها  ارس  طبي  لت يل نو  ا يس. وال يستاي

علا  اخلاادما  الابيا  ال زماا  يف إطاار نظااام الرعايا  الصااحي   اا يضاااره  إ  البحاث عاان تلااك 
اخلاادما  يف خااار  البلاااد. ويضااارو  بنااد احلصاااول علاا  الناا   يف اخلاااار  إ  خااو  ميازعااا  

 األوروي االحتاااىل كالاا و  وقاادم  .(4١)قضااائي  ماان أجاال احلصااول علاا  وثااائق اهلوياا  عيااد رجااوعه 
 .(4٢) اثل  م حظا  األساسي  للحقوق

باعتمااااىل تشااارينا  شاااامل  بشاااع  االعااارتا  بياااو  ا ااايس؛  5وأوصااا  الورقااا  اعشااارتك   -٢4
وبكفالاا  حصااول م ااايري اهلوياا  ا يساااني  علاا  اخلاادما  الابياا  اعياسااب  يف إطااار نظااام الرعاياا  

وثاااائق هويااا  جدياااد  ع اااايري اهلويااا  ا يسااااني  ىلو  شااارط الصاااحي ؛ وبااااليظر يف إمكانيااا  إصااادار 
  .(4٣)إلزام  باخلضو   راح  ت يل نو  ا يس

بااع  الشااباب يتنرضااو  للتمييااز علاا  أساااس النمااار  ٢و ٣وأفاااىل  الورقتااا  اعشاارتكتا   -٢5
 .(44)يتنلق باحلصول عل  فر  النمال  فيما
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 حق الفرد  ي الللاة واللرية وادمن -2 
أعرباااا  اللجيااااا  األوروبيااااا  عياااااع التناااااذي  واعناملااااا  أو النقوبااااا  القاساااااي  أو ال إنسااااااني   -٢٦
اعهيي  عن ثقتها يف أ  ليتوانيا ستواصل جهوىلها الرامي  إ  ضما  التازام أفاراىل الشارط  الادقيق  أو

  .(45)بندم جتاوز حدوىل الضرور  يف استخدام القو  عيد تيفيذ أوامر التوقيف
نلااق بنااد  توصاايا  ل سااتنرا  الاادوري الشااامل بشااع  النيااف اعياازيل والنيااف وفيمااا يت -٢7

أ  النيااااف اعياااازيل ال ياااازال ماااان اعشاااااكل  ١القااااائ  علاااا  نااااو  ا اااايسال ذكاااار  الورقاااا  اعشاااارتك  
وال تااازال هياااا  ث ااارا  قانونيااا  حتاااول ىلو  وصاااول الضاااحايا إ  الندالااا . وال تتاااوفرال  .(4٦)احلااااىل 

قانوني  من النيف اعيزيل لاززوا  الساابقني أو األطارا  يف مناشار  طويلا  حبك  الواقعال احلماي  ال
األجل يف حال  عدم النيش اعشرت  يف أسر  منيشي  واحد . ومل ييجر القانو  يف وضع ضاوابن 
واضح  بشع  حق الضحايا يف احلماي ال وأىل  الشكو  القانوني  إ  إحجاام القضاا  عان تابياق 

احلاااال . ويف احلاااال  الياااىلر  الاايت مِيحاا  فيهااا تاادابل جباياا ال مل تكاان  تاادابل احلماياا  يف بناا 
 .(47)يتنلق خبرقها فيماهيا  جزاءا  فنال  

أ  الربنااااامن الااااوط  عياااع النيااااف النااااائل  وتااااوفل اعساااااعد   ١وذكااار  الورقاااا  اعشاااارتك   -٢8
يسال ويتجاهاال للنيااف القااائ  علاا  نااو  ا اا ال يتضاامن تنريفاااً  ٢٠٢٠-٢٠١4للضااحايا للفاارت  

بااذلك حقيقااا  أ  اليسااااء يناااانني ماان النياااف اعيااازيل بشاااكل  اال متياسااا ال وأنااا  ال حيااادىل تااادابل 
خاصاا  بتلبياا  االحتياجااا  اراادىل  للضااحايا اعااذكورين. وال توجااد وثيقاا  سياسااا  عاماا  بشااع  

  .(48)ا اذ تدابل شامل  عواجه  مجيع أشكال النيف القائ  عل  نو  ا يس
باااع  النياااف ا يسااا  ضاااد اعااارأ  ال يااازال قضاااي  مزعجااا  وأ   ١  الورقااا  اعشااارتك  وأفااااىل -٢9

ليتوانيا مل تنا   بشكل صحير. وجيّرم القانو  النيف ا يس  واالعتداء وإساء  اعناملا . إال أ  
 .(49)بشكل حمدىل يف القانو  ا يائ اً اال تصاب الزوج  ليس مدرج

  تفاصااايل األساااباب والشاااروط الااايت تساااتدع  تابياااق بااا ىلرا  ١وأوصااا  الورقااا  اعشااارتك   -٣٠
تااااادابل جبايااااا  الضاااااحايا يف قاااااانو  اإلجاااااراءا  ا يائيااااا ال عااااا و  علااااا  ا ااااازاءا  اعرتتبااااا  علااااا  

تلاك التادابلال وباعتمااىل اسارتاتيجي  تساتحّدث فيهاا تادابل عكافحا  مجياع أشاكال النياف  انتها 
و  ا ياااائ  لياااي  صاااراح  علااا  جتااار  القاااائ  علااا  ناااو  ا ااايس. وأوصااا  كاااذلك بتناااديل القاااان

 .(5٠)اال تصاب الزوج 
أ  ليتوانيااااا شاااادرىل  النقوبااااا  علاااا  ا اااارائ  ا يسااااي  ضااااد  ١وذكاااار  الورقاااا  اعشاااارتك   -٣١

األطفااال. ومااع ذلااكال ال تاازال نظاا  جباياا  الافاال المركزياا  وتتفاااو  فيهااا مسااتويا  احلماياا  الاايت 
بني الوكاال  من حمافظ  إ  أخرمال  ا يسىلي إ   فيماتوفرر لزطفالال و تلف  ارسا  التناو  

جتاازا اعمارسااا  وضاانف تيساايقها وجيناال التاادخ   اعتنلقاا  بتقااد  خاادما  جباياا  الافاال  اال 
 .(5١)فنال 
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وساااالن جملااااس أوروبااااا الضااااوء علاااا  اليتااااائن الاااايت توصاااال  إليهااااا اللجياااا  األوروبياااا  للحقااااوق  -٣٢
وأفااااىل   .(5٢)دنيااا   اال حمظااور  يف البياااو  واعاادارس واعسسسااا أ  النقوباا  الباً االجتماعياا ال موضااح

بااع  مشاااريع القااوانني الاايت حتظاار النقوباا  البدنياا  يف مجيااع السااياقا  قااد رفضاا  يف  ١الورقاا  اعشاارتك  
 .(5٣)األطفاال "لتعىليا ". وال يزال اجملتمع يتسامر ماع اإلياذاء البادين كوسايل  ٢٠١٣و ٢٠١٠عام  

  .(54) اثل  م حظا  لزطفال البدني  النقوب  أشكال مجيع إلهناء اعي الن اعباىلر  وقدم 
حبظر مجيع أشكال النيف ضد األطفال يف مجيع الساياقا ال  ١وأوص  الورق  اعشرتك   -٣٣

مبا يف ذلك النقوب  البدني ال وباالستثمار يف برامن بشع  أسالي  الرتبي  اإلجيابيا  وإتاحا  أمكانيا  
 .(55)إليها  ميع ايتباء واألمها الوصول 

يتنلااق بناادىل ماان توصاايا  االسااتنرا  الاادوري الشااامل بشااع  االجتااار بالبشاارال ذكاار   فيماااو  -٣4
 ال أ  بنا  أشاكال  .(5٦)أ  القانو  ا يائ  يتضمن عد  مواىل جترّم االجتار بالبشر ١الورق  اعشرتك  

تاايلال يتااير اإلطاار القاانوين إمكانياا  وضاع تصااييف االجتاار بالبشار تناماال علا  أهناا جاارائ  بسايا . وبال
 .(57)خاطس لبن  جرائ  االجتار بالبشرال مع ما يستتبع ذلك من توقيع عقوبا  أكثر تساه ً 

وحااث فريااق اخلاارباء اعناا  مبكافحاا  االجتااار بالبشاارال التااابع جمللااس أوروباااال ليتوانيااا علاا    -٣5
باالجتار بالبشر أل را  االست  ل اميع أنواع  وتقد  كفال  فنالي  التحقيق يف ا رائ  اعتنلق  

مرتكبيهااا إ  الندالاا ال علاا   ااو يااسىلي إ  توقيااع عقوبااا  مياسااب  وفنالاا  وراىلعاا . وساالن فريااق 
اخلااارباء الضاااوء علااا  ضااارور  حتساااني تااادري  وتعهيااال ارققاااني ووكااا ء الييابااا  والقضاااا  مااان أجااال 

 .(58)دىل التصدي هلذ  ا رق  ذا  النياصر اعتن
ورح  فريق اخلرباء بوجوىل ن  قانوين حمدىل يقض  بندم مناقبا  ضاحايا االجتاار بالبشار  -٣٦

علاا  ا اارائ  الااايت قااد يضااارو  الرتكاهباااا. لكياا  أشاااار إ  إفاااىلا  بااع  ضاااحايا االجتااار بالبشااار 
أل ااارا  االسااات  ل ا يسااا  ال ينااارت  هبااا  يف بنااا  األحياااا  علااا  اليحاااو الواجااا ال وتفااار  

 راماااا  إىلاريااا . وأضاااا  أنااا  يتناااني علااا  ليتوانياااا أ  تكفااال تابياااق الاااي  اعتنلاااق بنااادم علااايه  
 .(59)مناقبته  يف اعمارس  النملي 

وياارم فريااق اخلاارباء أناا  ييب اا  إياا ء اهتمااام خااا  للتوعياا  بظهااور اجتاهااا  جديااد  يف  -٣7
  اعنرضااااا  ل جتاااااار جماااااال االجتاااااار بالبشااااار. وأنااااا  ييب ااااا  تيفياااااذ تااااادابل وقايااااا  موجهااااا  إ  الفتاااااا

واألشااخا  ذوي اإلعاقاا  النقلياا  واألطفااال يف ماادارس الت ميااذ ذوي االحتياجااا  اخلاصاا  ويف 
 .(٦٠)ىلور الرعاي  والرجال الذين ينيشو  ترو  حيا  صنب 

وحث فرياق اخلارباء ليتوانياا علا  ضاما  حتدياد مجياع ضاحايا االجتاار بالبشار علا  الوجا   -٣8
  باذل ا هاوىل لتحساني أساالي  حتدياد هويا  ضاحايا االجتاار بالبشار الصحير. وأضا  أن  ييب ا

أل را  االست  ل يف النمالال والضاحايا وسان الرعاياا األجانا  واألطفاال. وحاث ليتوانياا علا  
تقااااد  الاااادع  لضااااحايا االجتااااار بالبشاااارال مبااااا يف ذلااااك تااااوفل اعااااعوم ال ئااااق واعساااااعد  الابياااا  

 .(٦١)الفرىلي الحتياجاهت  اً واالجتماعي ال وفق
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وذكاار فريااق اخلاارباء أناا  توجااد أحكااام قانونياا  وإجااراءا  عااير ضااحايا االجتااار األجاناا   -٣9
مهلاا  للتناااايف والتفكااالال لكااان مل يساااتفد أي مااان الضااحايا ميهاااا. وحاااث ليتوانياااا علااا  اساااتنرا  
ر إجراءا  مير تلك اعهل  واعتماىل إطاار قاانوين وسياسااا واضار مان أجال عاوىل  ضاحايا االجتاا

  .(٦٢)إ  مواطيه ال مع إي ء االعتبار الواج  لس مته  وكرامته 
وعل  الر   من وجوىل سبل قانوني  عير التنويضاا  وتقاد  اعسااعد  القانونيا ال رأم فرياق  -4٠

اخلاارباء أناا  ييب اا  ا اااذ خاااوا  إضااافي  لتيساال حصااول ضااحايا االجتااار علاا  تلااك التنويضااا ال 
اعهييني يف اجملاال القاانوين مان أجال تاوفل الادع  للضاحايا يف جماال اعاالبا  يف ذلك بياء قدرا   مبا

باااالتنوي . وطلااا  الفرياااق إ  ليتوانياااا أ  تساااتنر  التشااارينا  ب يااا   كاااني ضاااحايا االجتاااار مااان 
   .(٦٣)احلصول عل  تنويضا  من الدول ال ب   اليظر عن حال  اإلجراءا  ا يائي 

جااوىل خااا  عماال مسااتقل  بشااع  مكافحاا  االجتااار بالبشاارال والحاا  فريااق اخلاارباء عاادم و  -4١
وحث ليتوانيا عل  اعتماىل خاا  عمال يف هاذا الصادىلال وعلا  حتساني التيسايق يف جماال إجاراءا  

 .(٦4)مكافح  االجتار بالبشر عل  الصنيد الوط  ومستوم ارافظا 

 إقامة العدل وسلادة القانون -٣ 
ذي  واعناملاااا  أو النقوباااا  القاسااااي  أو ال إنساااااني  أوصاااا  اللجياااا  األوروبياااا  عيااااع التناااا -4٢
اعهيياا  ) ياا  ميااع التنااذي (ال التابناا  جمللااس أوروباااال يف مجلاا  أمااورال بكفالاا  احلااق يف احلصااول  أو

علاا  حمااام  ميااع األشااخا  الااذين جيااربو  علاا  البقاااء يف احلاابس لاادم الشاارط  ميااذ حلظاا  باادء 
األشاخا  الاذين يوىلعاو  يف مرافاق االحتجااز لادم حرماهن  من احلري ال وكفالا  أ  ُيضاع مجياع 

 .(٦5)الشرط  لفح  طخ عل  يد شخ  مسهل وىلو  تعخل
جملاااس أوروباااا إ  الشاااوا ل الااايت أعربااا  عيهاااا  يااا  مياااع التناااذي  بشاااع  ارتفاااا   وأشااار -4٣

 .(٦٦)مستوم النيف وسن نزالء سجن اليتوس
ي ال الااذي تشاال فياا  إ  سااوء األحااوال وتاااررق جملااس أوروبااا إ  تقرياار  ياا  ميااع التنااذ -44

وقاااد أوصااا   يااا  مياااع التناااذي  باااع  تكثاااف ليتوانياااا جهوىلهاااا  .(٦7)اعاىليااا  يف مرافاااق االحتجااااز
 .(٦8)الرامي  إ  توفل ترو  ماىلي  مياسب  يف مجيع أماكن االحتجاز لدم الشرط 

مااربنني وبناادم  وأوصاا   ياا  ميااع التنااذي  بضااما  أال تقاال مساااح  الزنزانااا  عاان ماارتين -45
استخدامها الحتجاز األشخا  ألي مد  زميي  مهما كاا  طوهلاا؛ وبنادم اساتخدام أيا  زنزانا  تقال 
مساااحتها عاان ماارتين مااربنني عبياا  األشااخا  يف االحتجااازال وبرفااع احلااد األىل  اعوحااد للمساااح  

 .(٦9)انا  ا ماعي أمتار مربن ال واالستناض  بذلك اليظام عن الزنز  4اعقرر  عنيش  اليزالء إ  
وعلاااا   اااارار مااااا أشااااار إلياااا  جملااااس أوروباااااال أبل اااا   ياااا  ميااااع التنااااذي  عاااان اكتظااااا   -4٦

وأوصاا  مبكافحاا  االكتظااا  اعفاارط يف ماان خاا ل تنزيااز الرتكيااز علاا  ا اااذ تاادابل  ؛(7٠)السااجو 
 .(7١) ل احتجازي  يف الفرت  اليت تسبق توقيع النقوبا  وزياىل  استخدام بدائل السجو 



A/HRC/WG.6/26/LTU/3 

9 GE.16-14253 

وأوص  اللجي  األوروبي  عياهض  النيصري  والتنص ال التابن  جمللس أوروباال ب نشاء آلي   -47
مساااتقل  و ااال تابنااا  هليكااال قاااوا  الشااارط  للتحقياااق يف اىلعااااءا  إسااااء  اعناملااا  علااا  ياااد أفاااراىل 

وباعثالال أوصا   .(7٢)الشرط ال مبا يف ذلك السلو  النيصري أو الذي يياوي علا   يياز عيصاري
ياا  ميااع التنااذي  بضااما  تابيااق نظااام شااامل  ميااع السااجو  ماان أجاال التحقيااق يف احلاااال   

ارتملاا  إلساااء  اعناملاا  علاا  يااد مااوتف  السااجو  )مبااا يف ذلااك االسااتخدام اعفاارط للقااو (ال ماان 
 .(7٣)ِقبل هيت  مستقل  عن اعسسس  اعنيي ال ويفضل أ  تكو  مستقل  عن نظام السجو  بعكمل 

وكالااا  االحتااااىل األوروي للحقااااوق األساساااي  إىلخاااال تاااادابل مااان أجااال جباياااا   والحظااا  -48
األطفاااااال الضاااااحايا خااااا ل فااااارت  التحقيقاااااا  الساااااابق  للمحاكمااااا  وأثيااااااء جلساااااا  اليظااااار يف 

اً أناااا  علاااا  الاااار   ماااان إىلخااااال التاااادابل اعااااذكور ال كثاااال  ١وذكاااار  الورقاااا  اعشاااارتك   .(74)القضااااايا
لنمليااااا  لنملياااااا  اساااااتجواب علااااا  ياااااد مساااااسولني  تصااااانيال ُيضاااااع األطفاااااال يف اعمارسااااا  ا ماااااا
 ١وأوصا  الورقا  اعشارتك   .(75)ُيضع الافل ل ستجواب عل  يد أكثر من شخ  واحاد ورمبا

بضااما  جباياا  حقااوق ومصااا  األطفااال أثياااء اإلجااراءا  ا يائياا ال بارائااق تشاامل تااوفل ىلورا  
 .(7٦)تدريبي  لبياء قدرا  اعوتفني والقضا  و له  من اعهييني

 اللق  ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية -٤ 
دال  ساااايوي  مرتفناااا  حلاااااال  إياااادا  اسااااتمرار وجااااوىل مناااا ١الحظاااا  الورقاااا  اعشاااارتك   -49

 ٢٠١5وتااي  التنااادي   الاايت أىلخلاا  يف عاااام  .(77)األطفااال يف مسسسااا  الرعايااا  يف ليتوانيااا
أعاوام يف مسسساا  لفارت  أطاول مان  ٣عل  القانو  اعادين علا  حظار إيادا  األطفاال حا  سان 

كااز الرعاياا  إ  سااي  ث ثاا  أشااهرال وعلاا  خفاا  طااول فاارت  الوصاااي  اعسقتاا  علاا  األطفااال يف مرا 
ال ٢٠١7واحد . وعل  الر   من أ  تلك التندي   ستدخل حياز اليفااذ يف كاانو  الثاين/ييااير 

فاااا   التجهيااااز لتيفيااااذها مل حيقااااق أي تقاااادم ملمااااوس حاااا  ايت . وال توجااااد خاااادما  اجتماعياااا  
  .(78)جمتمني  شامل  لزطفال وأسره 

ألساساااااااااي  إ  اعتمااااااااااىل خاااااااااا  عمااااااااال وأشااااااااار  وكالااااااااا  االحتااااااااااىل األوروي للحقاااااااااوق ا -5٠
ال تتحااول مبوجبهااا رعاياا  األطفااال اراارومني ماان الوالاادين أو األطفااال ذوي ٢٠٢٠-٢٠١4 للفاارت 

 ١ ومع ذلاكال الحظا  الورقا  اعشارتك  .(79)اإلعاق  من اعسسسا  إ  اخلدما  األسري  واجملتمني 
اجملتمنياا  ميااذ اعتماااىل خااا  النماال أناا  مل ينلاان عاان أياا  مياقصااا  عاماا  يف جمااال تقااد  اخلاادما  

عاان اً . وتيحااو جهااوىل تيفيااذ اخلااا  إ  االكتفاااء باا   ق اعسسسااا  عوضاا٢٠١4اعااذكور  يف عااام 
 .(8٠)تاوير اخلدما  اجملتمني  اعختلف  من أجل إهناء االعتماىل عل  الرعاي  اعسسسي 

 أ  نظااااام رعاياااا  ال الااااذي أشااااار إ ٢٠١4إ  تقرياااار عااااام  ١وأشااااار  الورقاااا  اعشاااارتك   -5١
الافاال احلااايل يفتقاار إ  الكفاااء  وال يضاامن رعاياا  مصااا  الافاال الفضاال . وكااا  ماان اعقاارر أ  

اليتاائن اعتوخاا  مان عمليا  إصا ح نظاام رعايا  األطفاالال الايت بادأ   ٢٠١٣تتحقق حبلول عاام 
ال عمليا  ؛ إال أهنا مل تتحقاق بساب  ساوء التخااين ورىلاء  التيفياذال وتعجال إكما٢٠٠7يف عام 

 .(8١)٢٠٣٠اإلص ح ح  عام 
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وأفاىل  وكال  االحتاىل األوروي للحقوق األساسي  بع  التشرينا  ارلي  ال جتيز تسجيل  -5٢
حاال  اعناشر  والزوا  ألشخا  من نو  جيس واحاد. ويناّر  القاانو  اعادين الازوا  علا  أنا  

 .(8٢)اتفاق ذو صي   رمسي  بني رجل وامرأ 

 تعبلرحرية ال -5 
ذكار مكتاا  اعسسسااا  الدققراطيا  وحقااوق اإلنسااا ال التاابع عيظماا  األماان والتناااو  يف  -5٣

 .(8٣)أوروباال أن  ييب   إل اء جتر  التشهل والقذ  من أجل ضما  التمتع الكامل حبري  التنبل

 اللق  ي الرهاية الصللة -6 
االنتحااار وساان الشاابابال وأشااارتا عاان ارتفااا  مناادال   ٣و ٢أبل اا  الورقتااا  اعشاارتكتا   -54

إ  عدم وجوىل اسرتاتيجي  وطيي  شامل  عيع انتحار الشباب وتقد  خادما  الرعايا  اليفساي  ألفاراىل 
الفتااااا  اعنرضاااا  للخااااار. وأشااااارتا إ  تشاااارذم البيياااا  التحتياااا  خلاااادما  الصااااح  النقلياااا  لزطفااااال 

 .(84)عفرط عل  النقاقل يف ع   احلاال والشبابال وقصور اعوارىل البشري  واعالي ال واالعتماىل ا
ال بشاااع  تاااوافر طرائاااق ٣٢-88وفيماااا يتنلاااق بتوصاااي  االساااتنرا  الااادوري الشاااامل رقااا   -55

يتنلاق باحلصاول  فيمااأنا  ال تازال هياا  مشااكل  ٦ تلفا  لتيظاي  األسار ال ذكار  الورقا  اعشارتك  
وال يوجااد برنااامن حااديث لتيظااي  األساار ال حيااث  .(85)علاا  وسااائل ميااع احلماال وحتماال تكاليفهااا

تتاااوافر بنااا  األساااالي  احلديثااا  عياااع احلمااال. وأضااااف  الورقااا  أ  وساااائل مياااع احلمااال باهظااا   ال
التكلفااا  باليساااب  للشاااباب والفتاااا  الضااانيف . وال يوجاااد نظاااام السااارتىلاىل تلاااك التكااااليف وتقاااد  

  .(8٦)إجنابي   ل ميّفر  للشبابخدما  استشاري  جيد . كما ال توجد خدما  صح  جيسي  و 
أناا  ال يوجاااد قاااانو  بشاااع  الصااح  ا يساااي  واإلجنابيااا  علااا   ٦وذكاار  الورقااا  اعشااارتك   -5٦

الاار   ماان تناادىل حماااوال  ساان ذلااك القااانو . وياايظ  مسااائل الصااح  ا يسااي  واإلجنابياا  قااانو  
  .(87)واإلجنابي  حمدىل  بشع  الصح  ا يسي اً ال الذي ال يتضمن أحكام١994الصح  لنام 

وأشااار  الورقاا  إ  أ  مسااائل اإلجهااا  تاايرظ  مبوجاا  مرسااوم لااوزار  الصااح . وينتاارب  -57
اإلجهاااااا  عياااااد الالااااا  بااااااه  التكلفااااا  باليساااااب  لليسااااااء ذوا  الااااادخل اعااااايخف ال وخباصااااا  

وأبلااا  حتاااالف الااادفا  عااان  .(88)الشاااابا . وحيظااار القاااانو  اساااتخدام النقااااقل الابيااا  لإلجهاااا 
 .(89)ي  الدولي  عن مسائل ذا  صل  باإلجها احلر 
بشاااع  التثقياااف  ال(9٠)5١-89وفيماااا يتنلاااق بتوصاااي  االساااتنرا  الااادوري الشاااامل رقااا   -58

أ  الربناامن احلاايل للتثقياف ا يسا  يف اعادارس  ال  ٦ا يسا  اإللزاما ال ذكار  الورقا  اعشارتك  
  .(9١)تنفف ا يس  فقنشاملال وال يقدم منلوما  تستيد إ  أىلل  ويشجع عل  ال

ال يف مجلااا  أماااورال بوضاااع اسااارتاتيجي  بشاااع  الصاااح  واحلقاااوق ٦وأوصااا  الورقااا  اعشااارتك   -59
ا يسي  واإلجنابي ؛ وكفال  تيظي  جب   توعيا  ميتظما  بشاع  الصاح  واحلقاوق ا يساي  واإلجنابيا ال 

ياساب  السارتىلاىل تكااليف وإىلخال نظاام إلزاما  للرتبيا  ا يساي  الشاامل  يف اعادارسال ووضاع خاان م
 .  (9٢)وسائل ميع احلمل احلديث ال وتاوير خدما  صح  جيسي  وإجنابي   ل ميّفر  للشباب
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 اللقوق الثقا لة -٧ 
ىلع  اللجي  االستشاري  حلماي  األقليا  القوميا  ليتوانياا إ  زيااىل  الادع  اعتااح لصاو   -٦٠

وكفالا  مشاارك   ثلا  تلاك األقلياا  بشاكل فنلا  ثقافا  وهوياا  األقلياا  الوطييا  وتاويرهااال 
 .(9٣)يف عمليا   صي  التمويل وتيفيذ أنشا  اعشاريع

 ادشخاص ذوو اإلهاقة -٨ 
أناا  مل حياادث تقاادم كباال يف اعتماااىل هنُاان ومنااايل جديااد  جتااا   ٢ذكاار  الورقاا  اعشاارتك   -٦١

لتصديق عل  اتفاقيا  حقاوق حقوق اإلنسا  ب ر  حتسني حال  األشخا  ذوي اإلعاق ال بند ا
. ومل ياوفرر ىلعا  ماايل لتابياق االتفاقيا . وييصا  اهتماام ٢٠١٠األشخا  ذوي اإلعاق  يف عاام 

الربنامن الوط  اعتنلق بالادمن االجتمااع  لزشاخا  ذوي اإلعاقا  بشاكل رئيسا  علا  قضاايا 
مياسب  بشع  اً أحكاماإلىلما  االجتماع . وال يتضمن القانو  اعتنلق باألشخا  ذوي اإلعاق  

 ٢توفل النيش اعستقل هلسالء األشخا  وإشراكه  يف حيا  جمتمناهت . وأوص  الورق  اعشرتك  
 .(94)بوضع اسرتاتيجي  شامل  لتابيق اتفاقي  حقوق األشخا  ذوي اإلعاق 

صاد بع  مكت  أمني اعظامل اعن  بتكافس الفر  قد ُكّلف بر  4وأفاىل  الورق  اعشرتك   -٦٢
اااد يف  تابياااق اتفاقيااا  حقاااوق األشاااخا  ذوي اإلعاقااا . بياااد أ  اعهمااا  ا دياااد  للمكتااا  مل جُتسر

 .(95)التشرينا  ذا  الصل ال ومل يتلق اعكت  أي  ويل ألىلاء وتيفت  ا ديد 
بتيفيذ اسرتاتيجيا  هتد  إ  رفع منادل عمالا  األشاخا   ٢وأوص  الورق  اعشرتك   -٦٣

اريع للدع  ب ي   كيايه  مان احلصاول علا  فار  النمالا ال ومياع التميياز ذوي اإلعاق  ووضع مش
 .(9٦)ضده  يف ذلك اجملال

يف طلا  رأي اً أنا  ال يوجاد ماا يلازم ارااك  باع  تسان  ىلائما ٢وذكر  الورقا  اعشارتك   -٦4
طبياا  نفسااااين  ااال مااارتبن باعسسساا  الصاااحي  الااايت ياااوىل  فيهااا اعاااري  اعنااا . وال يااازال مشااارو  

علاا  أحكااام بشااع  الناا   واالستشاافاء  اال الاااوع   قااانو  اعتنلااق بالصااح  النقلياا  مشااتم ً ال
وأوصااا   يااا  مياااع التناااذي ال التابنااا  جمللاااس أوروبااااال باااع  يكَفااال  .(97)لزشاااخا  ذوي اإلعاقااا 

للمرضاااا ال يف سااااياق االستشاااافاء  اااال الاااااوع  والتمدياااادا  ال حقاااا  لفرتتاااا ال احلااااق الفنلاااا  يف 
؛ وأ  تسن  اركم  ىلائماً شخصياالستما  إليه   يف طل  رأي طبي  نفسااين  ال اً أمام قا  

 .(98)تابع عسسس  الاخ اليفس  اليت يوىل  فيها اعري  اعن 
وكاارر   ياا  ميااع التنااذي  توصاايتها بشااع  خضااو  مسسسااا  الناا   اليفساا  لزيااارا   -٦5

علا  وجا  اخلصاو ال بالتحادث ميتظم  من ِقبل هيت  مساتقل  عان السالاا  الصاحي ال و ولا ال 
إ  اعرض  عل  انفراىل واالستما  بصور  مباشر  ميه  إ  أي  شكاوم قد تكاو  لاديه ال وتقاد  

 .(99)ما يلزم من توصيا 
باسااتنرا  التشاارينا  لضااما  إمكانياا  وصااول األشااخا   ٢وأوصاا  الورقاا  اعشاارتك   -٦٦

 .(١٠٠)قل ووسائن اعنلوما  واالتصاال ذوي اإلعاق  إ  البيت  اعاىلي  اريا  ووسائل الي
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وأشاااار  وكالااا  االحتااااىل األوروي للحقاااوق األساساااي  إ  الشاااوا ل الااايت أعااارِب عيهاااا بشاااع   -٦7
إحلاق األطفال ذوي اإلعاق  باعدارس الناما  ىلو  وجاوىل آليا  مياساب  لضاما  هتيتا  بيتا  آميا ال وإ  أ  

فااااال ذوي اإلعاقااا  يف بناااا  األحيااااا ال ب حلاااااق ماااوتف  قاااااا  التنلااااي  ييصاااحو  آباااااء وأمهااااا  األط
أطفااااهل  مباااادارس أو مسسسااااا  تنليمياااا  خاصاااا  حتاااا  الضاااا ن الااااذي قارساااا  علاااايه  آباااااء وأمهااااا  

 .(١٠١)األطفال  ل اعناقني و/أو لندم قدر  بن  اعدارس عل  تنلي  وإىلما  األطفال ذوي اإلعاق 
كانيااا  تقيياااد  ارسااا  األشاااخا  ذوي أ  التشااارينا  تتاااير إم ٢وذكااار  الورقااا  اعشااارتك   -٦8

اإلعاقا  اليفساي  حلقاوق األهليا  القانونيا  أو مياع  ارسااته  هلااال علا  الار   مان التنادي   القانونياا  
 .(١٠٢)الااايت ترمااا  إ  كفالااا  اتسااااق تلاااك التشااارينا  ماااع اتفاقيااا  حقاااوق األشاااخا  ذوي اإلعاقااا 

 اا  إمكانياا  إعااا   عاادم أهلياا  الشاااخ  أ  التنااادي   اعااذكور  أل ١وأوضااح  الورقاا  اعشاارتك  
جمااال  "اعن  يف مجيع جوان  احليا  بعمر من اركم . لكن جيوز إع   عدم أهليا  الشاخ  يف 

ناااااق "ال وال تااازال إمكانيااا  نقااال السااالا  الكاملااا  لصااايع القااارار قائمااا ال وإ  اقتصااار  علااا  "منييااا 
جتريد الشخ  من أهليت  القانونيا  يف مجياع . ويف الوق  نفس ال حيظر القانو  صراح  إع   "حمدىل

إ  الشاوا ل الايت أعاِرب  ٢وأشار  الورق  اعشارتك   .(١٠٣)جماال  احليا ال ىلو  حتديد تلك اجملاال 
عيهااا بشااع  اسااتمرار اراااك  يف إصاادار قاارارا  تنلاان فيهااا عجااز األشااخا  ذوي اإلعاقاا  اليفسااي  

 .(١٠4)ل  يف مجيع جماال  احليا واالجتماعي  عن  ارس  وتائفه  بصور  مستق
ب ل اااااء األحكااااام ذا  الصاااال  يف القااااانو  اعاااادين وتنااااديل  ٢وأوصاااا  الورقاااا  اعشاااارتك   -٦9

الدسااتور ماان أجاال إزالاا  القيااوىل الاايت  يااع األشااخا  ذوي اإلعاقاا  عاان  ارساا  أهليااته  القانونياا ال 
وتيفيااذ باارامن تدريبياا  لتمكااني وبتشااجيع إجياااىل تاادابل بديلاا  عاان ا اااذ القاارارا  بيظااام اعساااعد  

 .(١٠5)األشخا  ذوي اإلعاق  من ا اذ القرارا  بشكل مستقل
 اإلعاقا  ذوي األشاخا   ياع ليتوانياا أ  األساسي  للحقوق األوروي االحتاىل وكال  والحظ  -7٠

 .(١٠7) اثل  م حظ  ٢ اعشرتك  الورق  وأبد  .(١٠٦)التصوي  من القانوني  أهليته  من اررومني

 ادقللات -٩ 
وىلعااا   .(١٠8)إ  عااادم وجاااوىل قاااانو  بشاااع  حقاااوق األقلياااا  4أشاااار  الورقااا  اعشااارتك   -7١

اللجي  االستشاري  حلماي  األقليا  القومي ال التابن  جمللس أوروباال إ  أ  تنتمد ليتوانيااال ىلو  تاعخل 
 .(١٠9)حلماي  أفراىل األقليا  القومي اً مرتابااً قانونياً وبالتشاور الوثيق مع  ثل  األقليا ال إطار 

وأوضااح  اللجياا  االستشاااري  حلماياا  األقليااا  القومياا  أ  القااانو  يفاار  االسااتخدام  -7٢
احلصااااري لل اااا  الليتوانياااا  بصاااافتها ل اااا  الدولاااا  الرمسياااا  يف تباااااىلل مجيااااع التقااااارير واعراساااا   بااااني 

را  الابو رافي . ومل تتوقف عملي  إزال  ع ماا  اعسسسا  النام ال وكذلك يف كتاب  مجيع اإلشا
الشاوار  ثيائياا  الل اا ال الاايت يضاانها سااكا  اعياااطق اععهولاا  باألقليااا  الوطيياا ال مااع فاار   رامااا  
مالياا  عليهااا. وال تاازال طوائااف األقليااا  الوطيياا  قلقاا  بوجاا  خااا  بشااع  الشاارط اإللزاماا  الااذي 

األقلياااا  بااااألحر  الليتوانيااا  يف الوثاااائق الرمسيااا ال  يفااار  هجااااء مجياااع األمسااااء الاااوارىل  يف ل اااا 
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قد يسفر عن حدوث ت لا  كبل  يف تلك األمسااء. ومل جيار أي تناديل علا  اإلطاار القاانوين   ا
ال وأضاف  مبوجبا  الصاف  ٢٠٠9من أجل إنفاذ احلك  الذي أصادرت  اركما  الدساتوري  يف عاام 

 .(١١٠)ائي  لل ا  األقليا  يف جوازا  السفرالدستوري  عل  إضاف  األمساء باألحر  اهلج
بشااااع   ٢٠١١وذكاااار  اللجياااا  االستشاااااري  حلماياااا  األقليااااا  القومياااا  أ  قااااانو  عااااام  -7٣

التنلي ال أىلخل عملي  إص ح مثل  للجدل هبد  تنزيز استخدام الل   الرمسي  للدول  يف اعدارس 
انتقالي  عد  مثاين سيوا ال بدأ ألول مر  اليت تستخدم ل ا  األقليا . وعل  الر   من مير فرت  

اساااتخدام نظاااام واحاااد فقااان ألىلاء امتحاناااا  التخااار  يف مجياااع اعااادارس بالل ااا   ٢٠١٣يف عاااام 
الرمسي  للدول . ويدرع  أ  خرجي  اعدارس اليت تستخدم ل ا  األقلياا  ليساوا مساتندين بشاكل 

اص ال وأهن  حصالوا بصاف  عاما  علا  جيد بند مرور سيتني فقن من بدء األعمال التحضلي  اخل
 .(١١١)أسوأ نتائن باعقارن  إ  السيوا  السابق 

وأوص  اللجي  االستشاري  حلماي  األقليا  القوميا  بكفالا  عادم تاعثر جاوىل  التنلاي  يف  -74
اعدارس اليت تستخدم ل اا  األقلياا  نتيجا  الرتكياز  ال اعتياسا  علا  تنزياز مركاز الل ا  الرمسيا  

لا ال وضاما  اسااتنداىل اعادارس الايت تسااتخدم ل اا  األقلياا  بشااكل كاا   وتزويادها باااعوارىل للدو 
ال زماا  ماان أجاال التيفيااذ الفنااال لنملياا  إصاا ح التنلااي ال ىلو  أ  يااسثر ذلااك بشااكل ساالخ علاا  

 .(١١٢)نوعي  التنلي  بصف  عام 
مااااا  االجتماااااع  وذكاااار  اللجياااا  االستشاااااري  حلماياااا  األقليااااا  القومياااا  أ  حالاااا  اإلىل -75

واالقتصاااىلي لاائفاا  الرومااا ال تاازال مثاال  للقلااق الشااديدال بييمااا تثاال القلااق بوجاا  خااا  احلالاا  يف 
أن  مل يتخذ أي إجراء إلهناء  4وذكر  الورق  اعشرتك   .(١١٣)مستوطي كلتيمايال مبديي  فيلييوس

 .(١١4)  اعشمول  بالتقريرعزل طائف  الروما يف مستوطي  كلتيمايال مبديي  فيلييوسال خ ل الفرت 
 مان أفاراىل الروماااً جد قلي ً اً وذكر  اللجي  االستشاري  حلماي  األقليا  القومي  أ  عدىل -7٦

يشاا ل وتااائف رمسياا  وأ  الكثاالين ماايه  ليسااوا حاا  مسااجلني يف عااداىل الناااطلني عاان النماالال 
األماار الااذي حيااد ماان فاار  حصااوهل  علاا  االسااتحقاقا  االجتماعياا  والتااعمني الصااح . وتاازىلاىل 

بساااب  ارتفاااا  اً حالااا  وصاااوهل  إ  ساااوق النمااال وحصاااوهل  علااا  اخلااادما  االجتماعيااا  تنقياااد
بعناااا  ال يوجااااد  4وأفاااااىل  الورقاااا  اعشاااارتك   .(١١5)فااااراىل الاائفاااا  البااااال نيمسااااتويا  األمياااا  بااااني أ

 .(١١٦)موتفو  من طائف  الروما يف اعسسسا  النام 
وأشااااار  وكالاااا  االحتاااااىل األوروي للحقااااوق األساسااااي  إ  اعشاااااريع الاااايت نّفااااذ  لاااادع   -77
شات ال بالنمال احلار عان   تشاجيع نسااء الاائفا  علا  االإاحثني عن عمل من أفراىل الرومااال و الب

وشجن  اللجي  األوروبي  عياهضا  النيصاري  والتنصا  ليتوانياا علا   .(١١7)طريق احلر  التقليدي 
مواصاال  إطااا ق مباااىلرا  التااادري  اعهاا  وزيااااىل  عاادىلهاال وعلااا  مساااعد  أفاااراىل الرومااا يف إجيااااىل 

 .(١١8)وتائف مياسب  هل 
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عياااا  اعساااااكن واحلالاااا  الساااايت  عرافااااق الصاااار  عاااان تاااادين نو  4وأبل اااا  الورقاااا  اعشاااارتك   -78
الصح  واالفتقار إ  اعيا  ا اريا  وإ  خادما  الصار  الصاح  يف مساتوطي  كلتيمااي مبدييا  
فيلييوس. وذكار  أ  ال البيا  النظما  مان اعياازل ليسا  مساتوفي  للشاروط القانونيا  وأ  بنضاها 

وأشار جملس  .(١١9)كن بديل  لنائ   الروماهِدم بياء عل  قرارا  قضائي ال لكن ىلو  توفل مسا 
أوروبا إ  االستيتا  الذي توصل  إلي  اللجي  األوروبي  عياهض  النيصري  والتنص  باع  التادابل 
الاايت ا ااذهتا الساالاا  لتحسااني أحااوال السااكن اعزرياا  الاايت يناايش فيهااا منظاا  أفااراىل الرومااا  اال  

ير األولويااا  عنا اا  مشاااكل  اإلسااكا . وأشاااار  إ  وحثاا  اللجيااا  ليتوانيااا علااا  ماا .(١٢٠)كافياا 
ضرور  طرح عدىل من اخليارا  بشع  اعساكن اجملدي ال مبا يف ذلك خيارا  اإلسكا  االجتماع  

 .(١٢١)واإلعانا  اعالي  إلجيار اعساكنال ومياقشتها مع طائف  الروما
  إىلمااا  أطفااال الرومااا وذكاار  اللجياا  االستشاااري  حلماياا  األقليااا  القومياا  أ  مناادال -79

يف اعااادارس ال تااازال  ااال كافيااا . والحظااا  اللجيااا  ماااع القلاااق أ  أطفاااال الروماااا ال يزالاااو  عرضااا  
الرتفاااا  منااادال  التسااارب مااان اعااادارس واصفاااا  مساااتوم التحصااايل األكااااىلق  بصاااف  عامااا ال 

حظااااا  م  4 اعشاااارتك  الورقاااا  وقاااادم  .(١٢٢)وخباصاااا  يف مسااااتوطي  كلتيماااااي مبديياااا  فيلييااااوس
 الفرصا  إتاحا  كفالا  علا  ليتوانياا القومي  األقليا  حلماي  االستشاري  اللجي  وحث  .(١٢٣) اثل 

 وعلااا  ايتخاارينال مااع اعسااااوا  قاادم علاا  جياااد  نوعياا  ذي تنلااي  علااا  للحصااول الرومااا ألطفااال
 .(١٢4)النام  باعدارس االلتحاق أجل من هل  اعياسب  اعساعد  تقد 
وذكاار  اللجيااا  االستشااااري  حلمايااا  األقلياااا  القوميااا  أ  خاااا  النمااال اعتنلقااا  ب ىلماااا   -8٠

مل  ضاااع عشااااورا  كافيااا  ماااع  ثلاااني للاوائااافال وأهناااا تتجاهااال  ٢٠١4-٢٠١٢الروماااا للفااارت  
وراي أ  اخلاااا   .(١٢5)جوانااا  هامااا  مثااال إمكانيااا  احلصاااول علااا  اخلااادما  الصاااحي  والساااكن

بالتاادابل اعتوخااا  يف جمااايل التنلااي  والنمالاا ال وأهنااا تتجاهاال شااوا ل يتنلااق  فيمااامفرطاا  ال مااو  
مثبتااا  ومثااال  للقلاااق يف أوسااااط اجملتمناااا  ارليااا ال مثااال احلصاااول علااا  وثاااائق اهلويااا ال وال سااايما 

وأوصااا  اللجيااا  االستشااااري  حلمايااا  األقلياااا  القوميااا  بوضاااع اسااارتاتيجي  شاااامل   .(١٢٦)لليسااااء
ا ها  الفاعل  اعنيي  وبالتشااور الوثياق ماع  ثلا  الرومااال ب يا  مكافحا  وتيفيذهاال مبشارك  مجيع 

 .(١٢7)استمرار التمييز واإلقصاء االجتماع  للاائف  يف مجيع جماال  احليا  النام 
ورحبااا  اللجيااا  االستشااااري  حلمايااا  األقلياااا  القوميااا  بالقاااانو  اعتنلاااق باااالتنوي  بييااا   -8١

ال وبضااما  حتوياال ٢٠١١دييياا  اليهوىلياا ال الااذي اعتمااد يف عااام حسااي  عاان  تلكااا  الاوائااف ال
مليااو  يااورو يف  ضااو  عشاار ساايوا  للتنااوي  عاان اعمتلكااا   اال اعيقولاا  للاوائااف  ٣5قراباا  

الدييي  اليهوىلي  يف ليتوانياال اليت صوىلر  خ ل فرتا اليازيا  واالحتااىل الساوفياا. وقاد بادأ التيفياذ 
ماع ذلاكال أنا  مل تتخاذ تادابل للتناوي   4حظ  الورق  اعشارتك  وال .(١٢8)٢٠١٣يف أوائل عام 

عاان اعمتلكااا  اخلاصاا   اال اعيقولاا  الاايت صااوىلر  بصااور   اال مشااروع  ماان بناا  أفااراىل طائفاا  
 .(١٢9)اليهوىل اعولوىلين يف ليتوانيا
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وىلعااا  اللجيااا  االستشااااري  حلمايااا  األقلياااا  القوميااا  السااالاا  إ  مواصااال  تيسااال عمليااا   -8٢
وأوصاا   .(١٣٠)للقااوانني الساااري اً تنااوي  عاان اعمتلكااا   اال اعيقولاا  للاوائااف الدييياا  اليهوىلياا  وفقااال

بااع  تتخااذ ليتوانيااا تاادابل قانونياا  تتااير عواطييهااا اليهااوىل فرصاا  طلاا  تنويضااا  عاان  4الورقاا  اعشاارتك  
 .(١٣١)الثاني اعمتلكا  اخلاص  اليت صوىلر  بصور   ل قانوني  خ ل فرت  احلرب الناعي  

وىلع  اللجيا  االستشااري  حلمايا  األقلياا  القوميا  ليتوانياا إ  تكثياف جهوىلهاا الراميا   -8٣
إ  تنزيز إمكاني  وصول أفراىل األقليا  الوطيي  بصور  م ئم  إ  وسائن اإلعا م الايت تساتخدم 

 .(١٣٢)ل ا  األقليا ال مبا يف ذلك الاوائف الص ل  الندىل

 وملتمسو اللجوءالالأئون  -1٠ 
أنااااااا  لااااااايس لااااااادم ليتوانياااااااا اسااااااارتاتيجي  شاااااااامل  إلىلماااااااا   4ذكااااااار  الورقااااااا  اعشااااااارتك   -84

 .(١٣4)يف اعائاا  5٠وأشاار  إ  خفا  االساتحقاقا  الايت  اير لّ جتاني بيساب   .(١٣٣)ال جتاني
تااح هلا  وأوص  الورق  اعشرتك  بكفال  فنالي  تدابل إىلما  ال جتني وتنزيز الدع  االجتمااع  اع

 .(١٣5)أثياء عملي  االندما 
احتجاااز ملتمساا  اللجااوء اً مااع األسااف أناا  حياادث أحياناا 4والحظاا  الورقاا  اعشاارتك   -85

 .(١٣٦)بشكل  ل قانوين
بتنااديل التشاارينا  الوطيياا  علاا   ااو قااير ملتمساا  اللجااوء  4وأوصاا  الورقاا  اعشاارتك   -8٦

ليظااااار يف طلبااااااهت ال وب عااااااىل  اليظااااار يف اساااااتحقاق احلصاااااول علااااا  عمااااال أثيااااااء سااااال إجاااااراءا  ا
 .(١٣7)التشرينا  الوطيي  ب ي  توسيع نااق ت اي  الرعاي  الصحي  ليشمل طالخ اللجوء

 اإلرهاب ومكا لة اإلنسان حقوق -11 
ال فيمااااااا يتنلاااااق بناااااادىل مااااان توصاااااايا  االساااااتنرا  الاااااادوري 7أبل ااااا  الورقاااااا  اعشااااارتك   -87

ذا  الصااال  باااالتحقيق الفناااال يف اىلعااااءا  االنتهاكاااا  الااايت تشااامل التناااذي  يف  (١٣8)الشاااامل
اً ملموسااً سياق برامن االحتجاز السري اعتنلق  مبكافح  اإلرهابال عن عدم إحراز ليتوانياا تقادم

يف التحقياق يف اىلعااءا  تناذي  ارتجاازين أو إسااء  منااملته  يف إطااار برناامن وكالا  اعخااابرا  
أي أحاااد عااان  عتنلاااق بتسااالي  اعالاااوبني واحتجاااازه  واساااتجواهب ال وأنااا  مل جتااار مسااااءل اعركزيااا  ا

األفنال اليت ارتكب  حبق ارتجزين قيد التسلي  أو تنوي  الضحايا عن األفنال الايت تنرضاوا هلاا 
  .(١٣9)أثياء فرت  وجوىله  حت  والي  ليتوانيا القضائي 

مياااذ اً لوماااا  إضااافي  كثاال  قااد كشاااف عيهااا عليااإ  أ  من 7وأشااار  الورقاا  اعشاارتك   -88
ال وتاوفر  باذلك أىللا  مفصال  إضاافي  عان عمال برناامن ٢٠١١االستنرا  الدوري الشامل لنام 

تساالي  اعالااوبني واحتجااازه  واسااتجواهب  وعاان تااورط ليتوانيااا فياا . ومااع ذلااكال مل تباادأ الساالاا  
ال  اعخابرا  اعركزي . ومل تكن ا هوىل القليل  بشع  تواطس ليتوانيا مع برنامن وك شام ً اً بند حتقيق

الاااايت بااااذل  للتحقيااااق كافياااا ال ومل تسااااه  يف توضااااير ماااادم مشااااارك  ليتوانيااااا يف ذلااااك الربنااااامنال  
 .(١4٠)تسىل إ  مساءل  أي فرىل من اعشاركني في  ومل توفر ا رب للضحايا مل كما
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بالتزاماهتااا جتااا  إجااراء حتقيااق ضااا   إ  أ  ليتوانيااا مل تااف  7وخلصاا  الورقاا  اعشاارتك   -89
ومسااتقل وفنااالال ومل تالاااع ا مهااور علاا  اليحاااو الواجاا  بالتقاادم ارااارز واليتااائن الاايت حتققااا . 
وأوص  الورق ال يف مجل  أمورال بع  تقي  ليتوانيا ىلعاوم قضائي  حبق مجيع األفراىل الذين يشار إ  

جاز السري  الايت أنشاعهتا وكالا  اعخاابرا  تورطه  يف جرائ  قد تكو  ارتكب  ىلاخل مراكز االحت
  .(١4١)اعركزي  يف ليتوانياال أو يف سياق عمل تلك اعراكزال وتقدمه  إ  حماكما  عاىلل 
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