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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السادسة والعشرون
 ٣١تشرين األول/أكتوبر  ١١ -تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦

موووأع تهدمووي مفوموولة ادمووس المتل وودة السوواملة للقوووق اإلنسووان و قوواً
للفقرة (15ج) من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان  1/5والفقورة 5
من مر ق قرار المجلس 21/16
للتوانلا*

يقدم هذا التقرير موجزاً لبياناا أىل هباا  ١٢طرفااً مان األطارا اعنييا إ االساتنرا
الدوري الشامل( .)١ويتّبع التقرير اعباىلئ التوجيهي النام اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنساا يف
مقارر  .١١9/١7لكيا ال يتضامن أيا آراء أو وجهااا نظار أو اقرتاحاا ماان جانا مفوضااي
األم ا اعتح ااد الس ااامي حلق ااوق اإلنس ااا ال وال أي حك ا أو ق ارار بش ااع اىلع اااءا بنييه ااا .وق ااد
ىلرج ا بص ااور ميهجي ا يف هناي ا ال ااي حواش ا توض اار مراج ااع اعنلوم ااا ال اوارىل يف التقري اارال
أُ َ
وتُركا اليصاو األصالي علا حاهلاا قاادر اعساتاا  .وعما ً بقارار اجمللاس ٢١/١٦ال ُُيصا ال
حس مقتض احلاالال فار مساتقل إلساهاما اعسسسا الوطييا حلقاوق اإلنساا التابنا للدولا
موضو االستنرا واعنتمد بياء عل التقيد الكامل مبباىلئ باريس .وتتاح عل اعوقع الشابك
للمفوضي السامي حلقاوق اإلنساا اليصاو الكاملا الايت تتضامن مجياع اعنلوماا الاوارىل  .وقاد
ِ
والتاورا اليت حدث خ ل تلك الفرت .
أعد التقرير مع مراعا السم الدوري ل ستنرا

__________

*

مل حترر هذ الوثيق قبل إرساهلا إ ىلوائر الرتمج التحريري باألم اعتحد .
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المعلومات المقدمة من ادطراف

المعنلة 

تلف -المعلومات ادساسلة واإلطار
 -1نطاق االلتعامات الدوللة

()٢

 -١أش ا ااار الورقا ا ا اعش ا اارتك  ٣إ أ ليتواني ا ااا مل توق ا ااع وتص ا اادق بن ا ااد علا ا ا الربوتوك ا ااول
االختياري اعلحق بالنهد الدويل اخلا باحلقوق االقتصاىلي واالجتماعي والثقافي (.)٣
 -٢وأوص ا اللجي ا األوروبي ا عياهض ا النيصاري والتنص ا ال التابن ا جمللااس أوروباااال يف مجل ا
أمااورال بالتصااديق عل ا اعيثاااق األوروي لل ااا اإلقليمي ا أو ل ااا األقليااا ال واتفاقي ا مكافح ا
التمييا ااز يف جما ااال التنلا ااي ال واالتفاقي ا ا الدولي ا ا حلماي ا ا حقا ااوق مجيا ااع النما ااال اعها اااجرين وأف ا اراىل
أسا ااره ( .)5()4وأوص ا ا الورق ا ا اعشا اارتك  ١بالتصا ااديق عل ا ا اتفاقي ا ا جملا ااس أوروبا ااا بشا ااع ميا ااع
ومكافح النيف ضد اعرأ والنيف اعيزيل(.)٦
 -٣وكاارر اللجي ا األوروبي ا عياهض ا النيص اري والتنص ا توصاايتها بااع تصاادر ليتوانيااا إع ن ااً
مبوج اعاىل  ١4من االتفاقي (.)7
 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
-4

ال ييابق.

 -٣مدابلر الهلاكل ادساسلة والسلاسات المؤسسلة ي مجال حقوق اإلنسان
 -5الحظا الورقا اعشاارتك ١ال فيمااا يتنلااق بنااد توصاايا قاادم يف االسااتنرا الاادوري
الشااامل الااذي جاارم يف عااام ٢٠١١ال بشااع إنشاااء مسسس ا وطيي ا حلقااوق اإلنسااا اشااياً مااع
مباىلئ باريسال أ جهوىل ليتوانيا جتا إنشاء تلك اعسسس قد أثبت عدم جدواها( .)9()8وذكر
الورق ا اعشاارتك  ٢أ ليتوانيااا مل تيشااس مسسس ا وطيي ا حلقااوق اإلنسااا وفق ااً عباااىلئ باااريس(.)١٠
وأشار مكت اعسسساا الدققراطيا وحقاوق اإلنساا ال التاابع عيظما األمان والتنااو يف أوروبااال
إ توصاايت اعقدما يف إطااار رأي قااانوينال والاايت ىلعااا فيهااا ليتوانيااا إ اليظاار يف أماار صاايا قااانو
جديد بشع أمني اعظاملال حبيث يي عل وجوىل أماني مظاامل واحاد فقان وقيحا واليا واضاح
اعنااامل لتنزيااز حقااوق اإلنسااا وجبايتهاااال اان ا تااوفل الضاامانا وايتليااا اعياسااب الاايت تكفاال
استق ل تلك اعسسس (.)١١
 -٦وىلع ا اللجي ا االستشاااري اعنيي ا باالتفاقي ا اإلطاري ا حلماي ا األقليااا القومي ا (اللجي ا
االستشاري حلماي األقليا القومي )ال التابن جمللس أوروباال ليتوانيا إ توفل اعوارىل اعياسب ألمني
اعظ ااامل اعن ا ا بتك ااافس الف اار وإ كفال ا ا تنزي ااز وع ا ا ا مه ااور الن ا اري وثقت ا ا يف واليت ا ا (.)١٢
وأوص ا اللجي ا األوروبي ا عياهض ا النيص اري والتنص ا بكفال ا وج اوىل ثل ااني ألم ااني اعظ ااامل يف
مياطق البلد اعختلف (.)١٣
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باء -التعاون مع آللات حقوق اإلنسان
-7

ال ييابق.


اإلنسان
ألس -منفلذ االلتعامات الدوللة المتعلقة بلقوق

 -1المساواة وهدم التمللع
 -8أشار اللجي االستشاري حلماي األقلياا القوميا إ وروىل ب اا بشاع تزاياد مظااهر
عاادم االح ارتام والنااداء جتااا بن ا فتااا األقليااا ال وإ أ الساالاا ال تياادىل هبااا كمااا ييب ا يف
()١4
منرضا
مجيااع احلاااال
 .وذكاار اللجيا األوروبيا عياهضا النيصاري والتنصا أ طائفا الرومااا ّ
ألش ااكال متن اادىل م اان التميي ااز يف جم اااال التنل ااي والرعاي ا ا الص ااحي والس ااكن والنمال ا ا وأعم ااال
الش اارط ( .)١5والحظا ا اللجيا ا االستش اااري حلمايا ا األقلي ااا القوميا ا أ من اااىلا الس ااامي ال تا ازال
منرض ل ستهدا (.)١٦
مسعل مثل القلقال وأ اعقابر واعنابد اليهوىلي يف فيلييوس ّ

 -9وأشار الورق اعشرتك  4إ حدوث تدهور ملحاو يف موقاف اجملتماع جتاا ال جتاني
واعسلمنيال والحظ تشجيع مجيع األطرا تقريباً للخااب الناام الاذي يساتخدم ل ا النيصاري
وكراهي اإلس م(.)١7
 -١٠وأشار جملس أوروبا إ اعسائل اليت أثارهتا اللجي األوروبي عياهض النيصري والتنصا
التابنا لا ال بشااع أحكااام القااانو ا يااائ الاايت حتظاار التميياازال والحا أيضااً ناادر اسااتخدام تلااك
األحكام يف اعمارس النملي وضنف ا ازاءا الايت تاي عليهاا وعجاز اعيظماا ال احلكوميا
عن ثيل الضحايا(.)١8

 -١١وأبل ا ا اللجيا ا االستش اااري حلمايا ا األقلي ااا القوميا ا ب ااع ع اادىل جا ارائ الكراهيا ا آخ ااذ يف
االزىلي اااىلال ال س اايما علا ا ش اابك اإلنرتنا ا ( .)١9وذك اار أنا ا علا ا ال اار م اان ه ااذ الزي اااىل يف جا ارائ
الكراهي ا ال ي ازال عاادىل احلاااال اعسااجل ميهااا ميخفض ااًال ااا ياادلال ضاامن أمااور أخاارمال عل ا انناادام
الثقا ا واس ااتمرار قص ااور ال ااوع واخل اارب يف ه ااذا اجمل ااال ىلاخ اال هيت ااا إنف اااذ الق ااانو ومراف ااق اع حقا ا
القض ااائي ( .)٢٠وأف اااىل الورقا ا اعش اارتك  4ب ااع ا ا ارائ ذا ال اادوافع النيصا اري تسا ا رجل يف كث اال م اان
األح ا اوال باعتباره ااا أعم ااال عدواني ا ا أو أعم ااال ري ا ا م ااع جتاه اال ال اادوافع النيص ا اري ل عت ااداءا .
وسلا الضوء عل االفتقار إ اعنلوما الرمسي الشامل واعوثوق عن حاال جرائ الكراهي (.)٢١
 -١٢وأوصا اللجيا األوروبيا عياهضا النيصاري والتنصا بااع تاادين ليتوانيااا مجيااع أشااكال
النيصري وكر األجان ومناىلا السامي ( .)٢٢وحث اللجي االستشاري حلمايا األقلياا القوميا
ليتوانياا علا كفالا تنزيااز التساامر والتفاااه فيمااا بااني الثقافاا وتوضااير ذلااك النماال للجمهااورال
بارائااق تشاامل مشااارك الشخصاايا السياسااي البااارز ال وعلا أ تضااع اسارتاتيجي شااامل لتنزيااز
التماسك االجتماع واحرتام التيو ال بالتشاور الوثيق مع ثل فتا األقليا الوطيي (.)٢٣
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 -١٣وأوصا اللجيا األوروبيا عياهضا النيصاري والتنصا مبااير أمااني اعظااامل اعنا بتكااافس
الفاار ساالا إقام ا الاادعاوم اعدني ا واإلىلاري ا يف حاااال االىلعاااء بانتهااا قااانو اعساااوا يف
اعنامل ا ( .)٢4وكاارر توصاايتها بتنزيااز مجااع ونشاار البيانااا عاان تابيااق األحكااام القانوني ا القائم ا
عكافح النيصري والتمييز النيصري(.)٢5
 -١4وك اارر اللجي ا ا األوروبي ا ا عياهض ا ا النيص ا اري والتنص ا ا توص اايتها ب ىلخ ااال أحك ااام يف
ارو للنيص اري ال مبااا فيهااا
التش ارينا تااي (عل ا )٢٦االلت ازام بوقااف التموياال النااام للميظمااا الاايت تا ّ
األحزاب السياسي .
 -١5وبييم ااا الحظ ا ا الورق ا ا اعش اارتك  5ص اادور ع ااد توص اايا ع اان االس ااتنرا ال اادوري
الشااامل بشااع مكافح ا التمييااز ضااد اعثليااا واعثليااني ومزىلوج ا اعياال ا يس ا وم ااايري اهلوي ا
ا يساني ال أشار أيضااً إ أ التشارينا تاي علا تاوفل ضامانا قانونيا ضاد التميياز علا
أساااس اعياال ا يس ا ()٢7؛ بيااد أهنااا ال ت ازال اال فنال ا يف التابيااق النمل ا وال ي ازال التبلي ا عاان
حاال التمييز عل أساس اعيل ا يس أقل من عدىلها الفنل  .ويقاال إ مكتا أماني اعظاامل
اعنا بتكااافس الفاار ال ينتاارب وساايل انتصااا فنالا يف التصاادي حلاااال التمييااز اعشااار إليهااا.
وخلصا الورقا اعشاارتك  5إ أ الساالاا ال تساان إ منا ا حاااال التمييااز علا أساااس
اعيل ا يس أو اهلوي ا يساني بشكل شامل(.)٢8
 -١٦والحظ الورق اعشرتك  5الشاوا ل الايت أعا ِرب عيهاا بشاع تابياق أحكاام القاانو الايت قاد
تياوي عل ييز فيما يتنلق حبماي القاصرين من التعثل الضار لإلع مال الاذي يهاد إ تقيياد حاق
اعثلي ااا واعثلي ااني ومزىلوجا ا اعي اال ا يسا ا وم ااايري اهلويا ا ا يس اااني يف حريا ا التنب اال بش ااكل اال
متياسا  .وقااد طبااق ذلااك القااانو يف ث ا ث حاااال ال خ ا ل الفاارت اعشاامول بااالتقريرال هبااد فاار
رقاب ا عل ا اعنلومااا اعتصاال هبااذ الفت ا ال وكااا تااعثل ذلااك مثبا ااً عل ا اعيافااذ اإلع مي ا يف شاابك
اإلنرتن ( .)٢9وأشار وكال االحتاىل األوروي للحقوق األساساي إ ماا يقاال مان أ عادىلاً مان اعواقاع
اإلخباري ا عل ا اإلنرتن ا قااد انااتهن ارس ا تصااييف اع اواىل اعتصاال باعثليااا واعثليااني ومزىلوج ا اعياال
ا يس ا وم ااايري اهلوي ا ا يساااني عل ا أهنااا اال مياسااب للقاص ارينال عل ا ااو يوج ا رسااال واضااح
مفاىلها أ عر اعسائل اعتصل هبذ الفت ييدر يف عداىل اعنلوما الضار باألطفال(.)٣٠
 -١7والحظ ا وكال ا االحتاااىل األوروي للحقااوق األساسااي أ القااانو ارل ا يف رساار باعتبااار
يفر قيوىلاً عل احلق يف حريا التظااهر السالم تعيياداً حلقاوق اعثلياا واعثلياني ومزىلوجا اعيال
ا يس وم ايري اهلوي ا يساني (.)٣١
 -١8وأوص ا الورق ا اعشاارتك  5بضااما عاادم توتيااف تابيااق اعاااىل  ١٦-٢-4ماان قااانو
جباي ا القاص ارين لفاار الرقاب ا عل ا اعنلومااا النام ا ذا الصاال باعثليااا واعثليااني ومزىلوج ا
اعيل ا يس وم ايري اهلوي ا يساني ؛ وبع تتماش أي قيوىل تفر عل حري التنبل للمثليا
واعثليني ومزىلوج اعيل ا يس وم ايري اهلوي ا يساني مع الشروط الصارم اعتنلق باعشروعي
والضاارور والتياسا ال مااع إتاحا إمكانيا الاناان يف أيا قياوىل تفاار علا حقها يف حريا التنباال
من خ ل سبل انتصا قانوني فنال (.)٣٢
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 -١9والحظا الورقا اعشارتك  5أ ليتوانيااا أياد توصاايتني مان توصاايا االساتنرا الاادوري
الشامل فيما يتنلق باالمتيا عن تقاد مبااىلرا تشاريني جت ّارم الن قاا باني اعثلياني( .)٣٣وقاد نظار
الربعااا ال خ ا ل الفاارت اعشاامول بااالتقريرال يف ساابع مباااىلرا تش اريني تتنلااق بكاار اعثليااني وم ااايري
اهلوي ا ا يساااني وهتااد إ احلااد ماان حقااوق اعثليااا واعثليااني ومزىلوج ا اعياال ا يس ا وم ااايري
اهلوي ا يساني وتقييد حرياهت  .ومل ينتمد الربعا أيااً مان تلاك اعبااىلرا التشاريني ال لكيا مل يارف
أيا مباااىلر ميهااا بشااكل قانا  .وذكاار الورقا اعشاارتك  5أ اليقاااا النااام بشااع تلااك اعقرتحااا
التشاريني قااد أثاار بشااكل ساالخ علا اعيااا االجتماااع للمثليااا واعثليااني ومزىلوجا اعياال ا يسا
وم ااايري اهلويا ا يساااني  .وقااد اجتهااد كثاال ماان السياساايني العتماااىل جاادول أعمااال مناااىل للمثليااني
وم ايري اهلوي ا يساني هبد تنزيز األجواء الندائي ضد هذ الفت يف اجملتمع(.)٣4
 -٢٠وأبل ا الورقا اعشاارتك  5عاان حاااال رفضا فيهااا هيتااا إنفاااذ القااانو التحقيااق يف
شكاوم مقدم بشع خاااب الكراهيا القاائ علا أسااس اعيال ا يسا ()٣5ال وعان أ الظارو
اعشا ِادىل للنقوب ا الاايت يااي عليهااا القااانو ا يااائ مل تابااق قاان يف اعمارس ا النملي ا ماان أجاال
تصييف جرائ جيائي منيري يف عداىل جرائ الكراهي القائم عل أساس اعيل ا يس (.)٣٦
 -٢١وأشار وكال االحتاىل األوروي للحقوق األساسي إ عدم وجاوىل أحكاام قانونيا بشاع
التمييااز القااائ علا أساااس اهلويا ا يساااني ( .)٣7وأوضااح الورقا اعشاارتك  5أ اليظااام القااانوين
ال يصيّف اهلوي ا يساني ضمن الفتا القانوني اعنرت هباال ا حياول ىلو فار عقوباا مان
الياحي اإلجرائي عل التمييز ضد م ايري اهلوي ا يساني (.)٣8
 -٢٢وأوصا ا ا الورقا ا ا اعش ا اارتك  5ب ىلخ ا ااال اهلويا ا ا ا يس ا اااني ض ا اامن الفت ا ااا القانونيا ا ا يف
التش ارينا هب ااد جباي ا م ااايري اهلويا ا ا يس اااني م اان التميي ااز والني ااف( .)٣9وأوصا ا الورقت ااا
اعشاارتكتا  4و 5بضااما التحقيااق الفنااال يف حاااال خااااب الكراهي ا وج ارائ الكراهي ا عل ا
أساس اعيل ا يس و/أو اهلوي ا يساني (.)4٠
 -٢٣وذك اار الورقا ا اعش اارتك  5أ ليتواني ااا ل اايس ل ااديها إجا اراءا خاصا ا ب اااالعرتا بي ااو
ا يس وليس لديها ارس طبي لت يل نو ا يس .وال يستايع م اايرو اهلويا ا يسااني احلصاول
علا اخلاادما الابيا ال زما يف إطاار نظااام الرعايا الصااحي اا يضاااره إ البحاث عاان تلااك
اخلاادما يف خااار البلااد .ويضااارو بنااد احلصااول عل ا الن ا يف اخلااار إ خااو ميازع ا
قضااائي ماان أجاال احلصااول علا وثااائق اهلويا عيااد رجااوعه ( .)4١وقاادم وكالا االحتاااىل األوروي
()4٢
.
للحقوق األساسي م حظا اثل
 -٢4وأوص ا الورق ا اعش اارتك  5باعتم اااىل تش ارينا ش ااامل بش ااع االع ارتا بي ااو ا اايس؛
وبكفال ا حصااول م ااايري اهلوي ا ا يساااني عل ا اخلاادما الابي ا اعياسااب يف إطااار نظااام الرعاي ا
الصااحي ؛ وباااليظر يف إمكاني ا إصاادار وثااائق هوي ا جديااد ع ااايري اهلوي ا ا يساااني ىلو شاارط
إلزام باخلضو راح ت يل نو ا يس(.)4٣
 -٢5وأفاااىل الورقتااا اعشاارتكتا  ٣و ٢بااع الشااباب يتنرضااو للتمييااز عل ا أساااس النماار
فيما يتنلق باحلصول عل فر النمال (.)44
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 -2حق الفرد ي الللاة واللرية وادمن
 -٢٦أعرب ا ا اللجي ا ا األوروبي ا ا عيا ااع التنا ااذي واعنامل ا ا أو النقوب ا ا القاسا ااي أو ال إنسا اااني
أو اعهيي عن ثقتها يف أ ليتوانيا ستواصل جهوىلها الرامي إ ضما التازام أفاراىل الشارط الادقيق
بندم جتاوز حدوىل الضرور يف استخدام القو عيد تيفيذ أوامر التوقيف(.)45
 -٢7وفيمااا يتنلااق بنااد توصاايا ل سااتنرا الاادوري الشااامل بشااع النيااف اعياازيل والنيااف
الق ااائ عل ا ا ن ااو ا اايسال ذك اار الورق ا ا اعش اارتك  ١أ الني ااف اعي اازيل ال ي ا ازال م اان اعش اااكل
احل اااىل ( .)4٦وال ت ازال هي ااا ث ارا قانوني ا حت ااول ىلو وص ااول الض ااحايا إ الندال ا  .وال تت ااوفرال
حبك الواقعال احلماي القانوني من النيف اعيزيل لاززوا الساابقني أو األطارا يف مناشار طويلا
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
تاادابل احلمايا يف بنا احلاااال  .ويف احلاااال الياااىلر الاايت ميِحا فيهااا تاادابل جبايا ال مل تكاان
هيا جزاءا فنال فيما يتنلق خبرقها(.)47
 -٢8وذك اار الورقا ا اعش اارتك  ١أ الربن ااامن ال ااوط عي ااع الني ااف الن ااائل وت ااوفل اعس اااعد
للضااحايا للفاارت  ٢٠٢٠-٢٠١4ال يتضاامن تنريف ااً للنيااف القااائ عل ا نااو ا ايسال ويتجاهاال
بااذلك حقيق ا أ اليساااء ينااانني ماان النيااف اعياازيل بشااكل اال متياس ا ال وأن ا ال حياادىل تاادابل
خاص ا بتلبي ا االحتياجااا اراادىل للضااحايا اعااذكورين .وال توجااد وثيق ا سياسااا عام ا بشااع
ا اذ تدابل شامل عواجه مجيع أشكال النيف القائ عل نو ا يس(.)48
 -٢9وأفاااىل الورق ا اعشاارتك  ١بااع النيااف ا يس ا ضااد اع ارأ ال ي ازال قضااي مزعج ا وأ
وجيرم القانو النيف ا يس واالعتداء وإساء اعناملا  .إال أ
ليتوانيا مل تنا بشكل صحيرّ .
()49
اال تصاب الزوج ليس مدرجاً بشكل حمدىل يف القانو ا يائ .
 -٣٠وأوص ا الورق ا اعشاارتك  ١ب ا ىلرا تفاصاايل األسااباب والشااروط الاايت تسااتدع تابيااق
ت ا اادابل جبايا ا ا الض ا ااحايا يف ق ا ااانو اإلجا ا اراءا ا يائيا ا ا ال عا ا ا و علا ا ا ا ا ا ازاءا اعرتتبا ا ا علا ا ا
انتها تلاك التادابلال وباعتمااىل اسارتاتيجي تساتح ّدث فيهاا تادابل عكافحا مجياع أشاكال النياف
الق ااائ عل ا ن ااو ا اايس .وأوص ا ك ااذلك بتن ااديل الق ااانو ا ي ااائ لي ااي ص اراح عل ا جت اار
اال تصاب الزوج (.)5٠
 -٣١وذك اار الورقا ا اعش اارتك  ١أ ليتواني ااا شا ادرىل النقوب ااا علا ا ا ا ارائ ا يس ااي ض ااد
األطفااال .ومااع ذلااكال ال تازال نظا جبايا الافاال المركزيا وتتفاااو فيهااا مسااتويا احلمايا الاايت
توفرر لزطفالال و تلف ارسا التناو فيما بني الوكاال من حمافظ إ أخرمال ا يسىلي إ
جتاازا اعمارسااا وضاانف تيساايقها وجيناال التاادخ اعتنلقا بتقااد خاادما جبايا الافاال اال
فنال (.)5١
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 -٣٢وس االن جمل ااس أوروب ااا الض ااوء علا ا اليت ااائن ال اايت توص اال إليه ااا اللجيا ا األوروبيا ا للحق ااوق
االجتماعي ا ال موضااحاً أ النقوب ا البدني ا اال حمظااور يف البيااو واعاادارس واعسسسااا ( .)5٢وأفاااىل
الورق ا اعشاارتك  ١بااع مشاااريع الق اوانني الاايت حتظاار النقوب ا البدني ا يف مجيااع السااياقا قااد رفض ا يف
عام  ٢٠١٠و .٢٠١٣وال يزال اجملتمع يتسامر ماع اإلياذاء البادين كوسايل "لتعىليا " األطفاال(.)5٣
()54
.
وقدم اعباىلر الناعي إلهناء مجيع أشكال النقوب البدني لزطفال م حظا اثل
 -٣٣وأوص الورق اعشرتك  ١حبظر مجيع أشكال النيف ضد األطفال يف مجيع الساياقا ال
مبا يف ذلك النقوب البدني ال وباالستثمار يف برامن بشع أسالي الرتبي اإلجيابيا وإتاحا أمكانيا
الوصول إليها ميع ايتباء واألمها (.)55
 -٣4وفيمااا يتنلااق بناادىل ماان توصاايا االسااتنرا الاادوري الشااامل بشااع االجتااار بالبشاارال ذكاار
جترم االجتار بالبشر( .)5٦ال أ بنا أشاكال
الورق اعشرتك  ١أ القانو ا يائ يتضمن عد مواىل ّ
االجتاار بالبشار تناماال علا أهناا جارائ بسايا  .وبالتاايلال يتااير اإلطاار القاانوين إمكانيا وضاع تصااييف
خاطس لبن جرائ االجتار بالبشرال مع ما يستتبع ذلك من توقيع عقوبا أكثر تساه ً(.)57
 -٣5وحااث فريااق اخل ارباء اعن ا مبكافح ا االجتااار بالبشاارال التااابع جمللااس أوروباااال ليتوانيااا عل ا
كفال فنالي التحقيق يف ا رائ اعتنلق باالجتار بالبشر أل را االست ل اميع أنواع وتقد
مرتكبيهااا إ الندال ا ال عل ا ااو ي اسىلي إ توقيااع عقوبااا مياسااب وفنال ا وراىلع ا  .وساالن فريااق
اخل ارباء الض ااوء عل ا ض اارور حتس ااني ت اادري وتعهي اال ارقق ااني ووك ا ء اليياب ا والقض ااا م اان أج اال
التصدي هلذ ا رق ذا النياصر اعتندىل (.)58
-٣٦
عل ا ا
أل ارا
علاايه
مناقبته

ورح فريق اخلرباء بوجوىل ن قانوين حمدىل يقض بندم مناقبا ضاحايا االجتاار بالبشار
ارائ الاايت قااد يضااارو الرتكاهبااا .لكي ا أشااار إ إفاااىلا بااع ضااحايا االجتااار بالبشاار
االساات ل ا يس ا ال يناارت هب ا يف بن ا األحيااا عل ا اليحااو الواج ا ال وتفاار
رامااا إىلاري ا  .وأضااا أن ا يتنااني عل ا ليتوانيااا أ تكف اال تابيااق الااي اعتنلااق بن اادم
يف اعمارس النملي (.)59

 -٣7وياارم فريااق اخل ارباء أن ا ييب ا إي ا ء اهتمااام خااا للتوعي ا بظهااور اجتاهااا جديااد يف
جما ااال االجتا ااار بالبشا اار .وأن ا ا ييب ا ا تيفيا ااذ تا اادابل وقاي ا ا موجه ا ا إ الفتا ااا اعنرض ا ا ل جتا ااار
واألشااخا ذوي اإلعاق ا النقلي ا واألطفااال يف ماادارس الت ميااذ ذوي االحتياجااا اخلاص ا ويف
ىلور الرعاي والرجال الذين ينيشو ترو حيا صنب (.)٦٠
 -٣8وحث فرياق اخلارباء ليتوانياا علا ضاما حتدياد مجياع ضاحايا االجتاار بالبشار علا الوجا
الصحير .وأضا أن ييب ا باذل ا هاوىل لتحساني أساالي حتدياد هويا ضاحايا االجتاار بالبشار
أل را االست ل يف النمالال والضاحايا وسان الرعاياا األجانا واألطفاال .وحاث ليتوانياا علا
تقا ااد الا اادع لضا ااحايا االجتا ااار بالبشا اارال مبا ااا يف ذلا ااك تا ااوفل اعا ااعوم ال ئا ااق واعسا اااعد الابي ا ا
واالجتماعي ال وفقاً الحتياجاهت الفرىلي (.)٦١
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 -٣9وذكاار فريااق اخل ارباء أن ا توجااد أحكااام قانوني ا وإجاراءا عااير ضااحايا االجتااار األجان ا
مهل ا للتنااايف والتفكاالال لكاان مل يسااتفد أي ماان الضااحايا ميهااا .وحااث ليتوانيااا عل ا اسااتنرا
إجراءا مير تلك اعهل واعتماىل إطاار قاانوين وسياسااا واضار مان أجال عاوىل ضاحايا االجتاار
إ مواطيه ال مع إي ء االعتبار الواج لس مته وكرامته (.)٦٢
 -4٠وعل الر من وجوىل سبل قانوني عير التنويضاا وتقاد اعسااعد القانونيا ال رأم فرياق
اخل ارباء أن ا ييب ا ا اااذ خا اوا إضااافي لتيساال حصااول ضااحايا االجتااار عل ا تلااك التنويضااا ال
مبا يف ذلك بياء قدرا اعهييني يف اجملاال القاانوين مان أجال تاوفل الادع للضاحايا يف جماال اعاالبا
ب ااالتنوي  .وطلا ا الفري ااق إ ليتواني ااا أ تس ااتنر التشا ارينا ب يا ا ك ااني ض ااحايا االجت ااار م اان
احلصول عل تنويضا من الدول ال ب اليظر عن حال اإلجراءا ا يائي (.)٦٣
 -4١والح ا فريااق اخل ارباء عاادم وج اوىل خا ا عماال مسااتقل بشااع مكافح ا االجتااار بالبشاارال
وحث ليتوانيا عل اعتماىل خاا عمال يف هاذا الصادىلال وعلا حتساني التيسايق يف جماال إجاراءا
مكافح االجتار بالبشر عل الصنيد الوط ومستوم ارافظا (.)٦4
 -٣إقامة العدل وسلادة القانون
 -4٢أوص ا ا اللجي ا ا األوروبي ا ا عيا ااع التن ا اذي واعنامل ا ا أو النقوب ا ا القاسا ااي أو ال إنسا اااني
أو اعهيي ا ( ي ا ميااع التنااذي )ال التابن ا جمللااس أوروباااال يف مجل ا أمااورال بكفال ا احلااق يف احلصااول
علا حمااام ميااع األشااخا الااذين جيااربو عل ا البقاااء يف احلاابس لاادم الشاارط ميااذ حلظا باادء
حرماهن من احلري ال وكفالا أ ُيضاع مجياع األشاخا الاذين يوىلعاو يف مرافاق االحتجااز لادم
الشرط لفح طخ عل يد شخ مسهل وىلو تعخل(.)٦5
 -4٣وأشااار جملااس أوروبااا إ الش اوا ل الاايت أعرب ا عيهااا ي ا ميااع التنااذي بشااع ارتفااا
مستوم النيف وسن نزالء سجن اليتوس(.)٦٦
 -44وتا ارق جملااس أوروبااا إ تقرياار ي ا ميااع التنااذي ال الااذي تشاال في ا إ سااوء األح اوال
اعاىلي ا يف مرافااق االحتجاااز( .)٦7وقااد أوص ا ي ا ميااع التنااذي بااع تكثااف ليتوانيااا جهوىلهااا
الرامي إ توفل ترو ماىلي مياسب يف مجيع أماكن االحتجاز لدم الشرط (.)٦8
 -45وأوصا يا ميااع التنااذي بضااما أال تقاال مساااح الزنزانااا عاان مارتين ماربنني وبناادم
استخدامها الحتجاز األشخا ألي مد زميي مهما كاا طوهلاا؛ وبنادم اساتخدام أيا زنزانا تقال
مساااحتها عاان مارتين ماربنني عبيا األشااخا يف االحتجااازال وبرفااع احلااد األىل اعوحااد للمساااح
اعقرر عنيش اليزالء إ  4أمتار مربن ال واالستناض بذلك اليظام عن الزنزانا ا ماعي (.)٦9
 -4٦وعلا ا ا ارار م ااا أش ااار إلي ا ا جمل ااس أوروب اااال أبل ا ا ي ا ا مي ااع التن ااذي ع اان اكتظ ااا
السااجو ()7٠؛ وأوصا مبكافحا االكتظااا اعفاارط يف ماان خا ل تنزيااز الرتكيااز علا ا اااذ تاادابل
ل احتجازي يف الفرت اليت تسبق توقيع النقوبا وزياىل استخدام بدائل السجو (.)7١
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 -47وأوص اللجي األوروبي عياهض النيصري والتنص ال التابن جمللس أوروباال ب نشاء آلي
مسااتقل و اال تابن ا هليكاال ق اوا الشاارط للتحقيااق يف اىلعاااءا إساااء اعنامل ا عل ا يااد أف اراىل
الشرط ال مبا يف ذلك السلو النيصري أو الذي يياوي علا يياز عيصاري( .)7٢وباعثالال أوصا
يا ميااع التنااذي بضااما تابيااق نظااام شااامل ميااع السااجو ماان أجاال التحقيااق يف احلاااال
ارتملا إلساااء اعناملا علا يااد مااوتف السااجو (مبااا يف ذلااك االسااتخدام اعفاارط للقااو )ال ماان
قِبل هيت مستقل عن اعسسس اعنيي ال ويفضل أ تكو مستقل عن نظام السجو بعكمل (.)7٣
 -48والحظا ا وكالا ا االحت اااىل األوروي للحق ااوق األساس ااي إىلخ ااال ت اادابل م اان أج اال جبايا ا
األطف ا ااال الض ا ااحايا خا ا ا ل ف ا اارت التحقيق ا ااا الس ا ااابق للمحاكما ا ا وأثي ا اااء جلس ا ااا اليظ ا اار يف
()74
القض ااايا  .وذك اار الورقا ا اعش اارتك  ١أنا ا علا ا ال اار م اان إىلخ ااال الت اادابل اع ااذكور ال كث االاً
ما ااا ُيضا ااع األطفا ااال يف اعمارس ا ا النملي ا ا لنمليا ااا اسا ااتجواب عل ا ا يا ااد مسا ااسولني تصا اانيال
ورمبا ُيضع الافل ل ستجواب عل يد أكثر من شخ واحاد( .)75وأوصا الورقا اعشارتك ١
بضااما جباي ا حقااوق ومصااا األطفااال أثياااء اإلج اراءا ا يائي ا ال بارائااق تشاامل تااوفل ىلورا
تدريبي لبياء قدرا اعوتفني والقضا و له من اعهييني(.)7٦
 -٤اللق ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية
 -49الحظا ا الورق ا ا اعش اارتك  ١اس ااتمرار وج ا اوىل منا ادال س اايوي مرتفن ا ا حل اااال إي اادا
األطفااال يف مسسسااا الرعاي ا يف ليتوانيااا( .)77وتااي التناادي الاايت أىلخل ا يف عااام ٢٠١5
عل القانو اعادين علا حظار إيادا األطفاال حا سان  ٣أعاوام يف مسسساا لفارت أطاول مان
ث ث ا أشااهرال وعل ا خف ا طااول فاارت الوصاااي اعسقت ا عل ا األطفااال يف مراكااز الرعاي ا إ سااي
واحد  .وعل الر من أ تلك التندي ستدخل حياز اليفااذ يف كاانو الثاين/ييااير ٢٠١7ال
فا ا التجهي ااز لتيفي ااذها مل حيق ااق أي تق اادم ملم ااوس حا ا ايت  .وال توج ااد خ اادما اجتماعيا ا
جمتمني شامل لزطفال وأسره (.)78
 -5٠وأشا ا ا ااار وكال ا ا ا ا االحتا ا ا اااىل األوروي للحقا ا ا ااوق األساسا ا ا ااي إ اعتما ا ا اااىل خا ا ا ا ا عما ا ا اال
للفاارت ٢٠٢٠-٢٠١4ال تتحااول مبوجبهااا رعاي ا األطفااال اراارومني ماان الوالاادين أو األطفااال ذوي
اإلعاق من اعسسسا إ اخلدما األسري واجملتمني ( .)79ومع ذلاكال الحظا الورقا اعشارتك ١
أن ا مل ينلاان عاان أي ا مياقصااا عام ا يف جمااال تقااد اخلاادما اجملتمني ا ميااذ اعتماااىل خا ا النماال
اعااذكور يف عااام  .٢٠١4وتيحااو جهاوىل تيفيااذ اخلا ا إ االكتفاااء با ق اعسسسااا عوض ااً عاان
تاوير اخلدما اجملتمني اعختلف من أجل إهناء االعتماىل عل الرعاي اعسسسي (.)8٠
 -5١وأش ااار الورقا ا اعش اارتك  ١إ تقري اار ع ااام ٢٠١4ال ال ااذي أش ااار إ أ نظ ااام رعايا ا
الافاال احلااايل يفتقاار إ الكفاااء وال يضاامن رعاي ا مصااا الافاال الفضاال  .وكااا ماان اعقاارر أ
تتحقق حبلول عاام  ٢٠١٣اليتاائن اعتوخاا مان عمليا إصا ح نظاام رعايا األطفاالال الايت بادأ
يف عام ٢٠٠7؛ إال أهنا مل تتحقاق بساب ساوء التخااين ورىلاء التيفياذال وتعجال إكماال عمليا
اإلص ح ح عام .)8١(٢٠٣٠

GE.16-14253

9

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

 -5٢وأفاىل وكال االحتاىل األوروي للحقوق األساسي بع التشرينا ارلي ال جتيز تسجيل
حاال اعناشر والزوا ألشخا من نو جيس واحاد .وين ّار القاانو اعادين الازوا علا أنا
اتفاق ذو صي رمسي بني رجل وامرأ (.)8٢
 -5حرية التعبلر
 -5٣ذكار مكتا اعسسسااا الدققراطيا وحقااوق اإلنسااا ال التاابع عيظما األماان والتناااو يف
أوروباال أن ييب إل اء جتر التشهل والقذ من أجل ضما التمتع الكامل حبري التنبل(.)8٣
 -6اللق ي الرهاية الصللة
 -54أبل ا الورقتااا اعشاارتكتا  ٢و ٣عاان ارتفااا مناادال االنتحااار وساان الشاابابال وأشااارتا
إ عدم وجوىل اسرتاتيجي وطيي شامل عيع انتحار الشباب وتقد خادما الرعايا اليفساي ألفاراىل
الفت ااا اعنرض ا ا للخا اار .وأش ااارتا إ تش اارذم البيي ا ا التحتي ا ا خل اادما الص ااح النقلي ا ا لزطف ااال
والشبابال وقصور اعوارىل البشري واعالي ال واالعتماىل اعفرط عل النقاقل يف ع احلاال (.)84
 -55وفيمااا يتنلااق بتوصااي االسااتنرا الاادوري الشااامل رق ا ٣٢-88ال بشااع ت اوافر طرائااق
تلفا لتيظاي األسار ال ذكار الورقا اعشارتك  ٦أنا ال تازال هياا مشااكل فيماا يتنلاق باحلصاول
علا وسااائل ميااع احلماال وحتماال تكاليفهااا( .)85وال يوجااد برنااامن حااديث لتيظااي األساار ال حيااث
ال تت اوافر بن ا األسااالي احلديث ا عيااع احلماال .وأضاااف الورق ا أ وسااائل ميااع احلماال باهظ ا
التكلف ا باليسااب للشااباب والفتااا الضاانيف  .وال يوجااد نظااام الس ارتىلاىل تلااك التكاااليف وتقااد
خدما استشاري جيد  .كما ال توجد خدما صح جيسي وإجنابي ل مي ّفر للشباب(.)8٦
 -5٦وذكاار الورق ا اعشاارتك  ٦أن ا ال يوجااد قااانو بشااع الصااح ا يسااي واإلجنابي ا عل ا
الاار ماان تناادىل حماااوال ساان ذلااك القااانو  .وياايظ مسااائل الصااح ا يسااي واإلجنابي ا قااانو
الصح لنام ١994ال الذي ال يتضمن أحكاماً حمدىل بشع الصح ا يسي واإلجنابي (.)87

 -57وأشااار الورق ا إ أ مسااائل اإلجهااا ت ايرظ مبوج ا مرسااوم لااوزار الصااح  .وينتاارب
اإلجها ااا عي ا ااد الال ا ا ب ا اااه التكلف ا ا باليسا ااب لليس ا اااء ذوا ال ا اادخل اع ا اايخف ال وخباص ا ا
الشااابا  .وحيظ اار القااانو اس ااتخدام النق اااقل الابي ا لإلجه ااا ( .)88وأبل ا حتااالف ال اادفا ع اان
احلري الدولي عن مسائل ذا صل باإلجها (.)89
 -58وفيمااا يتنلااق بتوصااي االسااتنرا ال اادوري الشااامل رق ا )9٠(5١-89ال بشااع التثقي ااف
ا يسا اإللزاما ال ذكار الورقا اعشارتك  ٦أ الربناامن احلاايل للتثقياف ا يسا يف اعادارس ال
شاملال وال يقدم منلوما تستيد إ أىلل ويشجع عل التنفف ا يس فقن(.)9١

 -59وأوص ا الورق ا اعش اارتك ٦ال يف مجل ا أم ااورال بوض ااع اس ارتاتيجي بش ااع الص ااح واحلق ااوق
ا يسي واإلجنابي ؛ وكفال تيظي جب توعيا ميتظما بشاع الصاح واحلقاوق ا يساي واإلجنابيا ال
وإىلخال نظاام إلزاما للرتبيا ا يساي الشاامل يف اعادارسال ووضاع خاان مياساب السارتىلاىل تكااليف
وسائل ميع احلمل احلديث ال وتاوير خدما صح جيسي وإجنابي ل مي ّفر للشباب(.)9٢
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 -٧اللقوق الثقا لة
 -٦٠ىلع اللجي االستشاري حلماي األقليا القوميا ليتوانياا إ زيااىل الادع اعتااح لصاو
ثقافا وهوياا األقلياا الوطييا وتاويرهااال وكفالا مشاارك ثلا تلاك األقلياا بشاكل فنلا
يف عمليا صي التمويل وتيفيذ أنشا اعشاريع(.)9٣
 -٨ادشخاص ذوو اإلهاقة
 -٦١ذكاار الورقا اعشاارتك  ٢أنا مل حياادث تقاادم كباال يف اعتماااىل هناُان ومنااايل جديااد جتااا
حقوق اإلنسا ب ر حتسني حال األشخا ذوي اإلعاق ال بند التصديق عل اتفاقيا حقاوق
األشخا ذوي اإلعاق يف عاام  .٢٠١٠ومل ياوفرر ىلعا ماايل لتابياق االتفاقيا  .وييصا اهتماام
الربنامن الوط اعتنلق بالادمن االجتمااع لزشاخا ذوي اإلعاقا بشاكل رئيسا علا قضاايا
اإلىلما االجتماع  .وال يتضمن القانو اعتنلق باألشخا ذوي اإلعاق أحكاماً مياسب بشع
توفل النيش اعستقل هلسالء األشخا وإشراكه يف حيا جمتمناهت  .وأوص الورق اعشرتك ٢
بوضع اسرتاتيجي شامل لتابيق اتفاقي حقوق األشخا ذوي اإلعاق (.)94
 -٦٢وأفاىل الورق اعشرتك  4بع مكت أمني اعظامل اعن بتكافس الفر قد ُكلّف برصاد
تابيااق اتفاقي ا حقااوق األشااخا ذوي اإلعاق ا  .بيااد أ اعهم ا ا ديااد للمكت ا مل ُجت رسااد يف
التشرينا ذا الصل ال ومل يتلق اعكت أي ويل ألىلاء وتيفت ا ديد (.)95
 -٦٣وأوص الورق اعشرتك  ٢بتيفيذ اسرتاتيجيا هتد إ رفع منادل عمالا األشاخا
ذوي اإلعاق ووضع مشاريع للدع ب ي كيايه مان احلصاول علا فار النمالا ال ومياع التميياز
ضده يف ذلك اجملال(.)9٦
 -٦4وذكر الورقا اعشارتك  ٢أنا ال يوجاد ماا يلازم ارااك باع تسان ىلائمااً يف طلا رأي
طبي ا نفساااين اال م ارتبن باعسسس ا الصااحي الاايت ي اوىل فيهااا اع اري اعن ا  .وال ي ازال مشاارو
القااانو اعتنلااق بالصااح النقلي ا مشااتم ً عل ا أحكااام بشااع الن ا واالستشاافاء اال الاااوع
لزشااخا ذوي اإلعاق ا ( .)97وأوص ا ي ا ميااع التنااذي ال التابن ا جمللااس أوروباااال بااع يك َفاال
للمرضا ا ال يف س ااياق االستش اافاء اال الا ااوع والتمدي اادا ال حق ا ا لفرتت ا ا ال احل ااق الفنل ا ا يف
االستما إليه شخصياً أمام قا ؛ وأ تسن اركم ىلائماً يف طل رأي طبي نفسااين ال
تابع عسسس الاخ اليفس اليت يوىل فيها اعري اعن (.)98
 -٦5وكاارر يا ميااع التنااذي توصاايتها بشااع خضااو مسسسااا النا اليفسا لزيااارا
ميتظم من قِبل هيت مساتقل عان السالاا الصاحي ال و ولا ال علا وجا اخلصاو ال بالتحادث
إ اعرض عل انفراىل واالستما بصور مباشر ميه إ أي شكاوم قد تكاو لاديه ال وتقاد
ما يلزم من توصيا (.)99
 -٦٦وأوص ا الورق ا اعشاارتك  ٢باسااتنرا التش ارينا لضااما إمكاني ا وصااول األشااخا
ذوي اإلعاق إ البيت اعاىلي اريا ووسائل اليقل ووسائن اعنلوما واالتصاال (.)١٠٠
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 -٦7وأش ااار وكال ا االحت اااىل األوروي للحق ااوق األساس ااي إ الش اوا ل ال اايت أع ا ِرب عيه ااا بش ااع
إحلاق األطفال ذوي اإلعاق باعدارس الناما ىلو وجاوىل آليا مياساب لضاما هتيتا بيتا آميا ال وإ أ
م ااوتف قا ااا التنل ااي ييص ااحو آب اااء وأمه ااا األطف ااال ذوي اإلعاقا ا يف بنا ا األحي ااا ال ب حل اااق
أطف اااهل مب اادارس أو مسسس ااا تنليميا ا خاصا ا حتا ا الضا ا ن ال ااذي قارسا ا عل اايه آب اااء وأمه ااا
()١٠١
األطفال ل اعناقني و/أو لندم قدر بن اعدارس عل تنلي وإىلما األطفال ذوي اإلعاق .
 -٦8وذك اار الورق ا اعش اارتك  ٢أ التش ارينا تت ااير إمكاني ا تقيي ااد ارس ا األش ااخا ذوي
اإلعاقا اليفساي حلقاوق األهليا القانونيا أو مياع ارسااته هلااال علا الار مان التنادي القانونيا
الاايت ترم ا إ كفال ا اتس اااق تلااك التش ارينا مااع اتفاقي ا حقااوق األشااخا ذوي اإلعاق ا (.)١٠٢
وأوضااح الورق ا اعشاارتك  ١أ التناادي اعااذكور أل ا إمكاني ا إع ا عاادم أهلي ا الشااخ
اعن يف مجيع جوان احليا بعمر من اركم  .لكن جيوز إع عدم أهليا الشاخ يف "جمااال
منيي ا "ال وال ت ازال إمكاني ا نق اال الس االا الكامل ا لص اايع الق ارار قائم ا ال وإ اقتص اار عل ا "نا اااق
حمدىل" .ويف الوق نفس ال حيظر القانو صراح إع جتريد الشخ من أهليت القانونيا يف مجياع
جماال احليا ال ىلو حتديد تلك اجملاال ( .)١٠٣وأشار الورق اعشارتك  ٢إ الشاوا ل الايت أعا ِرب
عيهااا بشااع اسااتمرار اراااك يف إصاادار ق ارارا تنلاان فيهااا عجااز األشااخا ذوي اإلعاقا اليفسااي
واالجتماعي عن ارس وتائفه بصور مستقل يف مجيع جماال احليا (.)١٠4
 -٦9وأوص ا ا الورق ا ا اعشا اارتك  ٢ب ل اااء األحكا ااام ذا الص اال يف القا ااانو اع اادين وتنا ااديل
الدسااتور ماان أجاال إزالا القياوىل الاايت يااع األشااخا ذوي اإلعاقا عاان ارسا أهليااته القانونيا ال
وبتشااجيع إجياااىل تاادابل بديل ا عاان ا اااذ الق ارارا بيظااام اعساااعد وتيفيااذ ب ارامن تدريبي ا لتمكااني
األشخا ذوي اإلعاق من ا اذ القرارا بشكل مستقل(.)١٠5
 -7٠والحظ وكال االحتاىل األوروي للحقوق األساسي أ ليتوانياا ياع األشاخا ذوي اإلعاقا
()١٠7
.
اررومني من أهليته القانوني من التصوي ( .)١٠٦وأبد الورق اعشرتك  ٢م حظ اثل
 -٩ادقللات
 -7١أشااار الورق ا اعش اارتك  4إ عاادم وج اوىل قااانو بشااع حق ااوق األقليااا ( .)١٠8وىلع ا
اللجي االستشاري حلماي األقليا القومي ال التابن جمللس أوروباال إ أ تنتمد ليتوانيااال ىلو تاعخل
وبالتشاور الوثيق مع ثل األقليا ال إطاراً قانونياً مرتابااً حلماي أفراىل األقليا القومي (.)١٠9
 -7٢وأوضااح اللجي ا االستشاااري حلماي ا األقليااا القومي ا أ القااانو يفاار االسااتخدام
احلص ااري لل ا ا الليتوانيا ا بص اافتها ل ا ا الدولا ا الرمسيا ا يف تب اااىلل مجي ااع التق ااارير واعراسا ا ب ااني
اعسسسا النام ال وكذلك يف كتاب مجيع اإلشارا الابو رافي  .ومل تتوقف عملي إزال ع ماا
الشاوار ثيائيا الل ا ال الاايت يضاانها سااكا اعياااطق اععهولا باألقليااا الوطييا ال مااع فاار رامااا
ماليا عليهااا .وال تازال طوائااف األقليااا الوطييا قلقا بوجا خااا بشااع الشاارط اإللزاما الااذي
يفاار هجاااء مجيااع األمساااء ال اوارىل يف ل ااا األقليااا باااألحر الليتواني ا يف الوثااائق الرمسي ا ال
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ا قد يسفر عن حدوث ت لا كبل يف تلك األمسااء .ومل جيار أي تناديل علا اإلطاار القاانوين
من أجل إنفاذ احلك الذي أصادرت اركما الدساتوري يف عاام ٢٠٠9ال وأضاف مبوجبا الصاف
الدستوري عل إضاف األمساء باألحر اهلجائي لل ا األقليا يف جوازا السفر(.)١١٠
 -7٣وذك اار اللجي ا ا االستش اااري حلماي ا ا األقلي ااا القومي ا ا أ ق ااانو ع ااام  ٢٠١١بش ااع
التنلي ال أىلخل عملي إص ح مثل للجدل هبد تنزيز استخدام الل الرمسي للدول يف اعدارس
اليت تستخدم ل ا األقليا  .وعل الر من مير فرت انتقالي عد مثاين سيوا ال بدأ ألول مر
يف ع ااام  ٢٠١٣اس ااتخدام نظ ااام واح ااد فق اان ألىلاء امتحان ااا التخ اار يف مجي ااع اع اادارس بالل ا
الرمسي للدول  .ويدرع أ خرجي اعدارس اليت تستخدم ل ا األقلياا ليساوا مساتندين بشاكل
جيد بند مرور سيتني فقن من بدء األعمال التحضلي اخلاص ال وأهن حصالوا بصاف عاما علا
أسوأ نتائن باعقارن إ السيوا السابق (.)١١١
 -74وأوص اللجي االستشاري حلماي األقليا القوميا بكفالا عادم تاعثر جاوىل التنلاي يف
اعدارس اليت تستخدم ل اا األقلياا نتيجا الرتكياز ال اعتياسا علا تنزياز مركاز الل ا الرمسيا
للدولا ال وضاما اسااتنداىل اعادارس الايت تسااتخدم ل اا األقلياا بشااكل كاا وتزويادها باااعوارىل
ال زما ماان أجاال التيفيااذ الفنااال لنمليا إصا ح التنلااي ال ىلو أ يااسثر ذلااك بشااكل ساالخ علا
نوعي التنلي بصف عام (.)١١٢
 -75وذك اار اللجيا ا االستش اااري حلمايا ا األقلي ااا القوميا ا أ حالا ا اإلىلم ااا االجتم اااع
واالقتصاااىلي لاائفا الرومااا ال تازال مثاال للقلااق الشااديدال بييمااا تثاال القلااق بوجا خااا احلالا يف
مستوطي كلتيمايال مبديي فيلييوس( .)١١٣وذكر الورق اعشرتك  4أن مل يتخذ أي إجراء إلهناء
عزل طائف الروما يف مستوطي كلتيمايال مبديي فيلييوسال خ ل الفرت اعشمول بالتقرير(.)١١4
 -7٦وذكر اللجي االستشاري حلماي األقليا القومي أ عدىلاً قلي ً جداً مان أفاراىل الروماا
يش ا ل وتااائف رمسي ا وأ الكث الين ماايه ليس اوا ح ا مسااجلني يف عااداىل الناااطلني عاان النماالال
األماار الااذي حيااد ماان فاار حصااوهل علا االسااتحقاقا االجتماعيا والتااعمني الصااح  .وتازىلاىل
حالا ا وص ااوهل إ س ااوق النم اال وحص ااوهل علا ا اخل اادما االجتماعيا ا تنقي ااداً بس ااب ارتف ااا
مس ااتويا األمي ا ا ب ااني أف ا اراىل الاائف ا ا الب ااال ني( .)١١5وأف اااىل الورق ا ا اعش اارتك  4بعن ا ا ال يوج ااد
موتفو من طائف الروما يف اعسسسا النام (.)١١٦
 -77وأش ااار وكال ا ا االحت اااىل األوروي للحق ااوق األساس ااي إ اعش اااريع ال اايت ن ّف ااذ ل اادع
الباحثني عن عمل من أفراىل الرومااال وإ تشاجيع نسااء الاائفا علا االشات ال بالنمال احلار عان
طريق احلر التقليدي ( .)١١7وشجن اللجي األوروبي عياهضا النيصاري والتنصا ليتوانياا علا
مواصاال إط ا ق مباااىلرا التاادري اعه ا وزياااىل عاادىلهاال وعل ا مساااعد أف اراىل الرومااا يف إجياااىل
وتائف مياسب هل (.)١١8
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 -78وأبل ا ا الورقا ا اعش اارتك  4ع اان ت اادين نوعيا ا اعس اااكن واحلالا ا الس اايت عراف ااق الص اار
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
ِ
هدم بياء عل قرارا قضائي ال لكن ىلو توفل مساكن بديل لنائ الروما( .)١١9وأشار جملس
أوروبا إ االستيتا الذي توصل إلي اللجي األوروبي عياهض النيصري والتنص باع التادابل
الاايت ا ااذهتا الساالاا لتحسااني أح اوال السااكن اعزري ا الاايت يناايش فيهااا منظ ا أف اراىل الرومااا اال
كافي ا ( .)١٢٠وحث ا اللجي ا ليتوانيااا عل ا م اير األولوي ا عنا ا مشااكل اإلسااكا  .وأشااار إ
ضرور طرح عدىل من اخليارا بشع اعساكن اجملدي ال مبا يف ذلك خيارا اإلسكا االجتماع
واإلعانا اعالي إلجيار اعساكنال ومياقشتها مع طائف الروما(.)١٢١
 -79وذكاار اللجيا االستشاااري حلمايا األقليااا القوميا أ مناادال إىلمااا أطفااال الرومااا
يف اعاادارس ال ت ازال اال كافي ا  .والحظ ا اللجي ا مااع القلااق أ أطفااال الرومااا ال يزالااو عرض ا
الرتف ااا من اادال التس اارب م اان اع اادارس واصف ااا مس ااتوم التحص اايل األك اااىلق بص ااف عام ا ال
وخباصا ا يف مس ااتوطي كلتيم اااي مبدييا ا فيليي ااوس( .)١٢٢وق اادم الورقا ا اعش اارتك  4م حظ ااا
اثل ( .)١٢٣وحث اللجي االستشاري حلماي األقليا القومي ليتوانياا علا كفالا إتاحا الفرصا
ألطفااال الرومااا للحصااول عل ا تنلااي ذي نوعي ا جيااد عل ا قاادم اعساااوا مااع ايتخ ارينال وعل ا
()١٢4
.
تقد اعساعد اعياسب هل من أجل االلتحاق باعدارس النام
 -8٠وذكاار اللجي ا االستشاااري حلماي ا األقليااا القومي ا أ خا ا النماال اعتنلق ا ب ىلمااا
الروم ااا للف اارت  ٢٠١4-٢٠١٢مل ض ااع عش اااورا كافيا ا م ااع ثل ااني للاوائ اافال وأهن ااا تتجاه اال
جوان ا هام ا مث اال إمكاني ا احلص ااول عل ا اخل اادما الص ااحي والس ااكن( .)١٢5وراي أ اخلاا ا
مفرط ا ال مااو فيمااا يتنلااق بالتاادابل اعتوخااا يف جمااايل التنلااي والنمال ا ال وأهنااا تتجاهاال ش اوا ل
مثبتا ا ومث اال للقل ااق يف أوس اااط اجملتمن ااا ارليا ا ال مث اال احلص ااول علا ا وث ااائق اهلويا ا ال وال س اايما
لليس اااء( .)١٢٦وأوصا ا اللجيا ا االستش اااري حلمايا ا األقلي ااا القوميا ا بوض ااع اسا ارتاتيجي ش ااامل
وتيفيذهاال مبشارك مجيع ا ها الفاعل اعنيي وبالتشااور الوثياق ماع ثلا الرومااال ب يا مكافحا
استمرار التمييز واإلقصاء االجتماع للاائف يف مجيع جماال احليا النام (.)١٢7
 -8١ورحب ا اللجي ا االستشاااري حلماي ا األقليااا القومي ا بالقااانو اعتنلااق بااالتنوي بيي ا
حسااي عاان تلكااا الاوائااف الدييي ا اليهوىلي ا ال الااذي اعتمااد يف عااام ٢٠١١ال وبضااما حتوياال
قرابا  ٣5مليااو يااورو يف ضااو عشاار ساايوا للتنااوي عاان اعمتلكااا اال اعيقول ا للاوائااف
الدييي اليهوىلي يف ليتوانياال اليت صوىلر خ ل فرتا اليازيا واالحتااىل الساوفياا .وقاد بادأ التيفياذ
يف أوائل عام  .)١٢8(٢٠١٣والحظ الورق اعشارتك  4ماع ذلاكال أنا مل تتخاذ تادابل للتناوي
عاان اعمتلكااا اخلاص ا اال اعيقول ا الاايت ص اوىلر بصااور اال مشااروع ماان بن ا أف اراىل طائف ا
اليهوىل اعولوىلين يف ليتوانيا(.)١٢9
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 -8٢وىلع ا اللجي ا االستش اااري حلماي ا األقلي ااا القومي ا الس االاا إ مواص اال تيس اال عملي ا
التناوي عاان اعمتلكااا اال اعيقول ا للاوائااف الديييا اليهوىلي ا وفقااً للق اوانني الساااري ( .)١٣٠وأوص ا
الورق ا اعشاارتك  4بااع تتخااذ ليتوانيااا تاادابل قانوني ا تتااير عواطييهااا اليه اوىل فرص ا طل ا تنويضااا عاان
اعمتلكا اخلاص اليت صوىلر بصور ل قانوني خ ل فرت احلرب الناعي الثاني (.)١٣١
 -8٣وىلع اللجيا االستشااري حلمايا األقلياا القوميا ليتوانياا إ تكثياف جهوىلهاا الراميا
إ تنزيز إمكاني وصول أفراىل األقليا الوطيي بصور م ئم إ وسائن اإلعا م الايت تساتخدم
ل ا األقليا ال مبا يف ذلك الاوائف الص ل الندىل(.)١٣٢
 -1٠الالأئون وملتمسو اللجوء
 -84ذك ا ا اار الورقا ا ا ا اعش ا ا اارتك  4أنا ا ا ا ل ا ا اايس ل ا ا اادم ليتواني ا ا ااا اسا ا ا ارتاتيجي ش ا ا ااامل إلىلم ا ا ااا
ال جتاني( .)١٣٣وأشاار إ خفا االساتحقاقا الايت اير ل ّ جتاني بيساب  5٠يف اعائا .
وأوص الورق اعشرتك بكفال فنالي تدابل إىلما ال جتني وتنزيز الدع االجتمااع اعتااح هلا
أثياء عملي االندما (.)١٣5
()١٣4

 -85والحظ ا الورق ا اعشاارتك  4مااع األسااف أن ا حياادث أحيان ااً احتجاااز ملتمس ا اللجااوء
بشكل ل قانوين(.)١٣٦
 -8٦وأوصا الورقا اعشاارتك  4بتنااديل التشارينا الوطييا علا ااو قااير ملتمسا اللجااوء
اسا ااتحقاق احلصا ااول عل ا ا عما اال أثيا اااء سا اال إج ا اراءا اليظا اار يف طلبا اااهت ال وب عا اااىل اليظا اار يف
التشرينا الوطيي ب ي توسيع نااق ت اي الرعاي الصحي ليشمل طالخ اللجوء(.)١٣7

اإلرهاب
 -11حقوق اإلنسان ومكا لة

 -87أبل ا ا ا الورقا ا ا اعش ا اارتك 7ال فيم ا ااا يتنل ا ااق بن ا اادىل م ا اان توص ا اايا االس ا ااتنرا ال ا اادوري
الش ااامل( )١٣8ذا الص اال ب ااالتحقيق الفن ااال يف اىلع اااءا االنتهاك ااا ال اايت تش اامل التن ااذي يف
سياق برامن االحتجاز السري اعتنلق مبكافح اإلرهابال عن عدم إحراز ليتوانياا تقادماً ملموسااً
يف التحقياق يف اىلعااءا تناذي ارتجازين أو إسااء منااملته يف إطااار برناامن وكالا اعخااابرا
اعركزي ا اعتنل ااق بتس االي اعال ااوبني واحتج ااازه واس ااتجواهب ال وأنا ا مل جت اار مس اااءل أي أح ااد ع اان
األفنال اليت ارتكب حبق ارتجزين قيد التسلي أو تنوي الضحايا عن األفنال الايت تنرضاوا هلاا
أثياء فرت وجوىله حت والي ليتوانيا القضائي (.)١٣9
 -88وأشااار الورق ا اعشاارتك  7إ أ منلومااا إضااافي كثاال قااد كشااف عيهااا علي ااً ميااذ
االستنرا الدوري الشامل لنام ٢٠١١ال وتاوفر باذلك أىللا مفصال إضاافي عان عمال برناامن
تساالي اعالااوبني واحتجااازه واسااتجواهب وعاان تااورط ليتوانيااا فيا  .ومااع ذلااكال مل تباادأ الساالاا
بند حتقيقاً شام ً بشع تواطس ليتوانيا مع برنامن وكال اعخابرا اعركزي  .ومل تكن ا هوىل القليل
ال اايت ب ااذل للتحقي ااق كافيا ا ال ومل تس ااه يف توض ااير م اادم مش ااارك ليتواني ااا يف ذل ااك الربن ااامنال
كما مل تسىل إ مساءل أي فرىل من اعشاركني في ومل توفر ا رب للضحايا(.)١4٠
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 إ أ ليتوانيااا مل تااف بالتزاماهتااا جتااا إج اراء حتقيااق ضااا7  وخلص ا الورق ا اعشاارتك-89
. ومسااتقل وفنااالال ومل تالااع ا مهااور عل ا اليحااو الواج ا بالتقاادم اراارز واليتااائن الاايت حتقق ا
وأوص الورق ال يف مجل أمورال بع تقي ليتوانيا ىلعاوم قضائي حبق مجيع األفراىل الذين يشار إ
تورطه يف جرائ قد تكو ارتكب ىلاخل مراكز االحتجاز السري الايت أنشاعهتا وكالا اعخاابرا
.)١4١( اعركزي يف ليتوانياال أو يف سياق عمل تلك اعراكزال وتقدمه إ حماكما عاىلل
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JS5, paras. 1, 2 and 13. See also EU-FRA, p. 13.
JS4, para. 16 and JS5, paras. 1 and 15. See also EU-FRA, pp. 13-14.
JS4, para. 20 and JS5, para. 16.
EU-FRA, p. 12.
JS5, paras. 1 and 25.
JS5 para. 26.
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JS4, para. 23.5 and JS5 para. 26.
JS5, paras. 1, 22 and 23.
EU-FRA, p. 12.
JS5 para. 26.
JS2, p. 9 and JS3, p. 1.
CoE-CPT, para. 13.
For the full text of the recommendations see A/HRC/19/15, paras. 88.3 (Afghanistan), 88.14
(Belgium), 89.21 (United Kingdom), 89.40 (Finland), 89.41 (Argentina), 89.42 (Chile), 89.43
(Republic of Moldova) and 89.44 (Ireland).
JS1, paras. 5-9.
JS1, para. 14.
JS1, paras. 10 and 11.
JS1, p. 5.
JS1, paras. 35 and 39.
CoE, p. 7.
JS1, paras. 41-42.
GIEACPC, paras. 2.1 -2.7.
JS1, p. 6. See also GIEACPC, p. 1.
For the full text of the recommendations see A/HRC/19/15, paras. 89.45 (Hungary), 89.46 (Spain),
89.47 (Latvia), 89.48 (Slovakia), 89.49 (Republic of Moldova) and 90.20 (Belarus).
JS1, paras. 23 and 30.
CoE-GRETA, p. 8.
CoE-GRETA, p. 7.
CoE-GRETA, p. 7.
CoE-GRETA, p. 7.
CoE-GRETA, p. 7.
CoE-GRETA, p. 7.
CoE-GRETA, p. 7.
CoE-CPT, paras. 19 and 22.
CoE, p. 1.
CoE, p. 1.
CoE-CPT, para. 25.
CoE-CPT, paras. 27, 28, 31 and 36.
CoE, p. 1.
CoE-CPT, para. 35.
CoE-CPT, para. 198.
CoE-CPT, para. 43.
EU-FRA, p. 4.
JS1, paras. 35-36.
JS1, p. 6. See also CoE-CPT, para. 20.
JS1, para. 45.
JS1, paras. 49-50.
EU-FRA, p. 4. See also EU-FRA, p. 17.
JS1, para. 47.
JS1, para. 48.
EU-FRA, p. 14. See also ADF International, paras. 21-24.
OSCE/ODIHR: Parliamentary Elections Report of 2012, p. 14.
JS3, pp. 3-4 and JS2, pp. 10-11.
For the full text of the recommendations see A/HRC/19/15, para. 88.32 (Finland).
JS6, paras. 2, 5, 13, 15 and 16.
JS6, paras. 6-7.
JS6, paras. 8 and14.
ADF International, paras. 4-6.
For the full text of the recommendations see A/HRC/19/15, para. 89.51(Finland).
JS6, para. 3.
JS6, paras. 19, 20, 22, 23 and 28.
CoE-ACFC, para. 41.
JS2, pp. 2-4.
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JS4, para. 11. See also JS2, p. 4.
JS2, pp. 9-10.
JS2, p. 6.
CoE-CPT, para. 98.
CoE-CPT, para. 102.
JS2, p. 8.
EU-FRA, p. 16.
JS2, p. 5.
JS3, para. 52.
JS2, p. 5.
JS2, p. 5.
EU-FRA, p. 17.
JS2, p. 5.
JS4, paras. 24 and 26.
CoE-ACFC, paras. 119 and 22. See also JS4, para. 39.1 and CoE-ECRI, para. 15.
CoE-ACFC, para. 12. See also JS4, paras. 24-25.
CoE-ACFC, para. 14. See also para. 117.
CoE-ACFC, paras. 92 and 119. See also CoE-ECRI, para. 153.
CoE-ACFC, para. 16.
JS4, para. 29.
CoE-ACFC, para. 16. See also JS4, para. 32.
JS4, para. 33.
EU-FRA, p. 5.
CoE-ECRI, para. 123.
JS4, paras. 29 and 30.
CoE, p. 8.
CoE-ECRI, para. 118.
CoE-ACFC, paras. 13 and 81.
JS4, para. 34.
CoE-ACFC, para. 83. See also CoE-ECRI, para. 110.
CoE-ACFC, para. 9. See also JS4, para. 31 and EU-FRA, p. 5.
CoE-ACFC, para. 29.
CoE-ACFC, para. 119. See also JS4, para. 39.2.
CoE-ACFC, para. 56.
JS4, para. 38.
CoE-ACFC, para. 57.
JS4, para. 39.8.
CoE-ACFC, para. 61.
JS4, para. 40.
JS4, para. 43.
JS4, para. 50.2 and 50.4.
JS4, para. 40.
JS4, paras. 50.1 and 50.3.
For the full text of the recommendations see A/HRC/19/15, paras. 88.43 (Brazil), 88.30
(Azerbaijan) and 89.35 (Sweden).
JS7, paras.2 and 3.
JS7, paras.6 and 8.
JS7, p. 9.
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