
 

GE.21-15701 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 األربعون الدورة 

 2022شباط/فبراير  4 - كانون الثاني/يناير  24

موجز ورقاااا المعلوماااا المقاادمااه م  الجةاااا لااااااااااااح ااه الم ااااااااال ااه   
 *ليتوانيا بشأن

 تقرير مفوضيه األمم المت دة الساميه ل قوق اإلنسان  

 معلوماا أساسيه -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
ورقدة معلومدام مقددمدة مج الجصدام  دددددددددددددداحبدة الم ددددددددددددددل دة  ل  عمل دة    14الددوري الاددددددددددددددامد   وهو مو    

 في شددددددص  مقت ددددددر دقاألدًا بال د اكق دددددد  لعدد ال لمام  ويت ددددددمج فرعاً   ،(1)االسددددددتعراض الدوري الاددددددام 
 مستقاًل إلسصام المؤسسة الوطن ة ل قوق اإلنسان المعتمدة بناًء عل  االمتثال التام لمبادئ باريس 

معلوماا مقدمه م  المؤسااسااه الو نيه ل قوق اإلنسااان المعتمدة عنا ا  ل    -ثانياا  
 التقيد الكامل بم ادئ باريس

، مؤسددددسددددًة وطن ًة  2017أماج المظالم البرلماني  ل  أنه اعُتمد، في عام    -أشددددار مصتم المراقم   -2
ل قوق اإلنسدددان  دددمج اللفة  ألش ، دماددد ًا مع مبادئ باريس  وأشدددار المصتم  ل  أن أع ددداء    ددد لعون  

موارد وموظلاج،  بمصدام الل دة الوطن دة لمنع التعدذيم في البلدد  نار أن قدرام المصتدم، مج   2014مندذ عام  
  (2)لم ُدع ز بالقدر ال افي، ف رأ نقص كبار في موارد  البارية نت جة لذلك

وذكر المصتددم أن أول  دددددددددددددد ددا ددا ط دداي ال راد ددة هم مج طدداللتي الاصود والرومددا، والبولندددياج،   -3
ة الجنسدددددان ة   والروس، والمسدددددلماج، والاصود، وذوي البادددددرة الدا نة، وشدددددصود يصو ، والمثلااج، وم ايري الصوي

وداددددددددم  الت د ام التي دوا ه مصاف ة هذ  الجرالم عدم اإلبال  مرارًا بالت ريك عل  ال راد ة، وعدم كلا ة  
عدد  دباط الادرطة والمدعاج العاماج والق داة لت باح أحصام المسدؤول ة الجنال ة عل  الن و الوا م  ومج  

  

 د در هذ  الوث قة مج دون د رير رسمي  *
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راد ة، ودوفار دورام ددريب ة بادددجن  رالم ال راد ة  ال دددروري و دددع قالمة بمعايار الجرالم المنسدددوكة  ل  ال 
  (3)للمدعاج العاماج و باط الت ق قام السابقة للم ا مة

وُيبّاج العدد المنقلك نسددب ًا مج الاددصاوأ باددجن احتمال حدو  حاالم مج التماا  عل  أسدداس الما    -4
ر التقلاد ة، وما ينجم عج ذلك مج أو ه  الجنسدددي أن اكشدددقان المعنااج يتجنبون المجاهرة بماولصم الجنسددد ة نا 

وعالوة عل  ذلك، ال  مصج للاددقص الم اير لصويته الجنسددان ة د اار وثالح      ( 4) عدم المسدداواة التي يتعر ددون لصا 
هويته  ال بقرار مج الم صمة  ومج شددجن اعتماد ماددرون قانون االعترال بالصوية الجنسددان ة أن   ّار هذا الو دع   

   ( 5) ، عل  نظر البرلمان قط 2017رض مارون القانون، الذي   غ في عام  ومع ذلك، لم ُ ع 

وُدر مت الجصود اإل جاب ة للسدددددددددددل ام الرام ة  ل  معالجة المادددددددددددا   المت دددددددددددلة باالحتجاز  ل    -5
انقلاض في عدد اكشددددقان رهج االحتجاز واكشددددقان المداناج في مرافح السددددجون  ومع ذلك، ال د ال 

عاج معالجتصا في مؤسددسددام اإل ددالأ والتجها  مث  د ديق مرافح السددجونم وانعدام  هناك مسددال  ط ارة يت
  (6)اكنا ة الصادفةم والق ا ا ذام ال لة بالع ل أثناء االحتجازم ومستوأ النظافة

وذكر المصتم أن الوث قة الرل سد ة ل ما ة  د ا ا االدجار بالبادر هي التو د ام المتعلقة بت ديد   -6
دجار بالباددددر، والت ق قام السددددابقة للم ا مة والتعاون باج المؤسددددسددددام، ل نصا وث قة نار هوية  دددد ا ا اال

مل مة  ولصذا السبم، ظصرم ماا  ، بما فاصا ما يتعلح بالتعاون باج المؤسسام وم دود ة الموارد الالزمة  
ودة  دددد ا ا  لتنلاذ هذ  التو دددد ام عل  الن و ال دددد  ا  والح  المصتم أ  ددددًا عدم و ود   راء وا ددددا لع

االدجار بجنلسددددددددصم  ل  لاتوان ا، ماددددددددارًا عالوة عل  ذلك  ل  أن العالديج بجنلسددددددددصم  مصج أن  قعوا  دددددددد ا ا  
  (7)االدجار مرة أطرأ وهم في طريح العودة

ال ي االن متلادددددددددددااج  وذكر    ومج المؤسدددددددددددش أن القوالم النم  ة دجا  المرأة والتماا  الجنسددددددددددداني -7
المصتم أن اللاتوانااج هم أ ثر اكشقان في من قة االد اد اكوروكي دبريرًا للعنش الجنسي والنلسي داط   
الاددددددددرا ام ال م مة  والح  المصتم أ  ددددددددًا أن أنلم النسدددددددداء  عملج في مجاالم التعل م وال دددددددد ة والعم   

  (8)ك ور بانصمااال تماعي مقارنة بالر ال، وأن ثمة فجوة في ا

وال د ال لاتوان ا دلتقر  ل  آل ة مناسددددددبة وفعالة لمنع العنش  ددددددد المرأة ودنظ م طدمام دسددددددتجام  -8
وينص القانون عل  منا اكشدقان الذيج     (9)لالحت ا ام القا دة بالنسداء واللت ام الاللي دعر دج للعنش

ومسدددداعدة    المجان، وطدمام اإلقامة المؤقتة،عانوا العنش العاللي  مصان ة ال  ددددول عل  مسدددداعدة نلسدددد ة ب
ُمرّكبة متق دددددد ددددددة  نار أن حما ة  دددددد ا ا العنش العاللي نار م ددددددمونة دالمًا بما  صلي في الممارسدددددة  

  (10)العمل ة، وهي ال دستجام لجم ع ما   تا ون مج المساعدة

  19- ل  ال ة كوفاد وأف دددددددد  ال لم المت ايد عل  القدمام المقدمة  ل   دددددددد ا ا العنش العاللي طال  -9
ظصور د د ام   ددددداا ة بالنسدددددبة للبلد ام، بما في ذلك زيادة عمء العم  عل  اكط دددددالااج اال تماعااج،     ل  

التسدددددتر عل   ريمة   ود ايد ال دددددعوكام المت دددددلة باسدددددت عاي ال ددددد ا ا في مرا   اكزمام  ولصذ  اكسدددددباي، زاد 
   ( 11) العنش  م ة ال دعصس فعل ًا مدأ العنش العاللي، وأ با مج المؤكد أن اإلح اءام الرس 

والح  المصتُم اإل دددددددالأس المؤسدددددددسدددددددادي في مجال حما ة حقوق ال ل ، ل نه أشدددددددار  ل  أن التعاون   -10
   ( 12) قالمة  والتنساح باج مقتلش المؤسسام ل   المسال  المعقدة المت لة ب ما ة حقوق ال ل   ظالن مسجلة 

اكشددددددددددددددقدان ذوي اإلعداقدة في مؤسددددددددددددددسددددددددددددددام الرعدا دة ينتصدك حقوقصم  وعل  الرنم مج أن  يددان   -11
المن ددددددون علاصا في ادلاو ة حقوق اكشددددددقان ذوي اإلعاقة، ال ي ال  ل اء العم  بصذ  الممارسددددددة ب افًا   

و/أو اكشددددددقان ذوو اإلعاقة المودعون في مرا   البلد ام أي زيارام عل  سددددددبا   السددددددج كبار يتلق    وال
ومددددام موحدددددة عج احت ددددا ددددادصم مج القدددددمددددام اال تمددددا  ددددة  والح  المصتددددم في الوقددددا ددددة، وال دو ددددد معل

أن أق  مج ن دش قرارام الم ا م ذام ال دلة بانعدام اكهل ة القانون ة، ط دعت للمرا عة في   2019 عام
  (13)ن ون المصلة المن ون علاصا في القانون 
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ك انم، الح  المصتم في  ملة   ل  مرك  دسدددددجا  ا   2021و   2019وطالل ال يارام التي  رم في   -12
أمور ما يلي: عدم كلا ة النظافة، وعدم د ديد حالة ال عش التي  عاناصا ملتمسو اللجوء وعدم الوفاء باحت ا ادصم 

المادددددا   المت دددددلة   القا دددددة بادددددص  كام م وعدم  يالء اهتمام كال ل ما ة حقوق ال ل   وحدد المصتم أ  ددددداً 
   ( 14) والنلس ة  ق ور التوا  ، ودقد م المساعدة القانون ة  بنقص المتر ماج الالوياج، وأو ه 

مه م  الجةاا األخرى لاح ه الم ل ه -ثالثاا    المعلوماا المقدَّ

 (16)والتعاون مع اآللياا والةيئاا الدوليه ل قوق اإلنسان (15)نطاق االلتزاماا الدوليه -ألف 

الح  مصتم أماج المظالم المعني بت افؤ اللرن أن لاتوان ا لم د دددددق بعُد عل  ادلاو ة مجلس أوروكا   - 13
للوقا ة مج العنش  ددددد النسدددداء والعنش المن لي ومصاف تصما )ادلاو ة اسدددد نبول(  ومج ثم، فتاددددريعادصا الوطن ة ال  

كال حظر الم اردة، وال دوفر الدعم  دعترل عل  ن و كال بالعنش الجنسددددداني  دددددد المرأة، أو دعال  عل  ن و 
أن عدم    1وذكرم الورقة المادددددتركة    ( 17) المتق دددددص ل ددددد ا ا العنش الجنسدددددي، أو د دددددمج آل ام وقال ة فعالة 

د دديح البرلمان عل  ادلاو ة اسد نبول ير ع  ل  حد كبار  ل  اسدتمرار القالل بادجن ملصوم  النون اال تماعي  
لاتوان ا بالت ددددددديح عل  ادلاو ة   1وأو ددددددت الورقة الماددددددتركة     ( 18) ريله في االدلاو ة باعتبار  بناًء ا تما  ًا يرد دع 

   ( 19) لذلك  اس نبول ومواءمة داريعادصا المتعلقة بمصاف ة العنش الجنساني وفقاً 

د دددددددددوم منذ   توأشدددددددددارم ال ملة الدول ة للق ددددددددداء عل  اكسدددددددددل ة النووية  ل  أن لاتوان ا ما فتف -14
 دددد قرار سدددنوي للجمع ة العامة لممم المت دة يرحم باعتماد معاهدة حظر اكسدددل ة النووية،    2018 عام

وذكرم أنه ينب ي للاتوان ا التوو ع عل  المعاهدة والت دددددددددددديح علاصا عل  و ه السدددددددددددرعة، ودادددددددددددج ع الدول  
  (20)اكطرأ عل  االن مام  لاصا

 (21)اإل ار الو ني ل قوق اإلنسان -با  

أماج المظالم البرلماني مؤسدددددددسدددددددًة   - ل  أن اعتماد مصتم المراقم    1ورقة المادددددددتركة  أشدددددددارم ال -15
  (22)وطن ة ل قوق اإلنسان  مج اللفة  ألش  حدٌ  بارز في داريخ البلد

والح  مصتم أماج المظالم المعني بت افؤ اللرن أنه ُكلش بمصام   دددددددداا ة داددددددددم  منع التماا ،   -16
، وكر ددد دنلاذ 2017، وكالت قاح في الاددصاوأ عل  أسدداس المواطنة في عام  2016وشدد ذ الوعي في عام  

ذ هذ     باد أنه لم ُ عتمد أي دموي    ددددددددددددددافي لتنلا2019ادلاو ة حقوق اكشددددددددددددددقان ذوي اإلعاقة في عام  
وأو ددددددددد  مصتم أماج المظالم لاتوان ا ب دددددددددمان دموي  كال له لتنلاذ  م ع المصام التي ينظمصا     (23)المصام

  (25)وأو   مصتم أماج المظالم ل قوق ال ل  ب مان دقد م الدعم ال افي له  (24)القانون 

الاادوليااه المتعلقااه ب قوق اإلنساااااااااااان  مع مرا اااة القااانون   -جيم  الاادولي  تنفيااا االلتزاماااا 
 الساري  اإلنساني

 المسائل الشامله لعدة قطا اا -1 

(26)المساواة وعدم التماا    
 

ذكر مصتم أماج المظالم المعني بت افؤ اللرن أن قانون المسددددددددداواة في المعاملة   ظر أشدددددددددصااًل   -17
أسددددددداسدددددددًا  نار أن هذا القانون ال ينص بو دددددددوأ عل  حظر الت ر     14مقتللة مج التماا  اسدددددددتنادًا  ل   
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مشدددددددقان ذوي  والتماا  المتعدد الجوانم، والدقة في د ديد وا م  دددددددمان التردابام الت سدددددددارية المعقولة ل
  (27)اإلعاقة في مجالي العمالة والتعل م، دماش ًا مع ادلاو ة حقوق اكشقان ذوي اإلعاقة

وذكر مصتم أماج المظالم أن ط ة العم  باددجن التاددج ع عل  عدم التماا  هي الوث قة الرل سدد ة   -18
لصا أهدال اسددددددددددتراد ج ة  للسدددددددددد اسددددددددددة العامة للبلد  ومع ذلك، لم ُ عتمد التموي  ال افي للق ة، ولم دو ددددددددددع  

  (28)وا  ة، ولم دُتقذ باجنصا ددابار فعالة

وذكرم اللجنة اكوروك ة لمناه دة العن درية والتع دم التابعة لمجلس أوروكا أنه عل  الرنم مج   -19
الق وام الملادة التي ادقذدصا السدددددل ام، لم دادددددص  مقتلش التدابار حت  الن مقاركة اسدددددتراد ج ة شددددداملة  

   ( 29) عال ة لمادصلة ط اي ال راد ة العن دري، وكر  المثل ة أو م ايرة الصوية الجنسدان ة أو كلاصماللت ددي بل
اسددتنادًا  ل  دراسددة نو  ة عج المجتمعام الم ل ة المت ددررة مج  رالم ال راد ة    1وذكرم الورقة الماددتركة  

ومدا بدانتظدام لنهداندام في أن طداللدة الرومدا هي أ ثر ال والش عر ددددددددددددددًة لصدذ  الجرالم  ودتعرض طداللدة الر 
  (30)اكما ج العامة، دتجل  في ال ثار مج اكح ان في ط اي ال راد ة أو م اوالم العنش البدني

ورحم مصتم أماج المظالم بالتعديالم التي ُأدطلت عل  القانون الجنالي ل ظر ط اي ال راد ة،   -20
عل  أسداس السدج واإلعاقة، باج أسدس أطرأ، ل نه الح  أن الصوية الجنسدان ة ولون البادرة واك د  اإلثني  

  (31)ل ام  هذ  اللفاملم ُددرج  مج اكسس المامولة بال ما ة، وأو   لاتوان ا بتعدي  القانون الجنالي 

وأشارم وكالدددددددددددددة االد اد اكوروكي لل قوق اكساس ة  ل  أن الث رام المو ودة في التاريعام وعدم   -21
و ود  رشدددددددادام لموظلي العدالة الجنال ة  جعالن الت ددددددددي بلعال ة لجرالم ال راد ة أمرًا  دددددددعبًام فقد الحظت  

رسة الق دال ة معقدة عندما ال دو د  رشدادام بادجن الت ق قام  الوكالة أن  حدأ الدراسام أشدارم  ل  أن المما
أن   ءًا كبارًا مج  رالم ال راد ة ال ُيدرج    1وذكرم الورقة الماددددددددتركة      (32)السددددددددابقة للم ا مة في هذ  الجرالم 

  في اإلح ددداءام الرسدددم ة بسدددبم  دددعش الدورام التدريب ة والمواقش السدددلب ة لدأ الموظلاج العمومااج  ف ثاراً 
  (33)ال واد  ما  قرر   ا ا  رالم ال راد ة، بمج فاصم أفراد اكقل ام القوم ة، عدم اإلبال  بمث  هذ 

لاتوان ا بادقاذ ددابار للق ددددددداء عل   رالم ال راد ة  دددددددد اكقل ام    1وأو دددددددت الورقة المادددددددتركة   -22
ن في برام  دثق ف ة، و دددمان  القوم ة، بما في ذلك عج طريح دنظ م حمالم للتو  ة دمولصا الدولة، والادددرو 

  (34)التموي  ال افي لصا، وداريعام وممارسام وطن ة د مج معالجة سل مة لجرالم ال راد ة

 ل  أن حما ة المثل ام والمثلااج وم دو ي الما  الجنسددددي وم ايري   1وأشددددارم الورقة الماددددتركة   -23
ل  حد كبار بالرنم مج الت ورام  الصوية الجنسدددددددددان ة وحاملي  دددددددددلام الجنسددددددددداج ال د ال نار م دددددددددمونة  

ول س لل صومة اسددددتراد ج ة شدددداملة للق دددداء عل  التماا  عل  أسدددداس الما  الجنسددددي     (35)اإل جاب ة العديدة
ويظ  م ايرو الصوية الجنسان ة في و ع نار مؤام  ل  حد كبار بسبم عدم  دراج     (36)والصوية الجنسان ة

   ( 37) الصوية الجنسان ة أو التعبار عج النون اال تماعي أو كلاصما  مج اكسس التي د ماصا التاريعام ال ال ة 

لقانوني  وذكر مصتم أماج المظالم المعني بت افؤ اللرن أن التادريعام ال دنص عل  االعترال ا -24
بادجن الادرا ام المسدجلة    2021أو لعام    2017بالعالقام الجنسد ة المثل ة  ولم ُ عتمد مادرون القانون لعام  

أن القانون المدني    1والحظت الورقة الماتركة     (38)لمزواج الم ايريج  نس ًا ولمزواج المثلااج عل  السواء
عد دسددددجا  شددددرا تصما، يتعاشددددران لمدة سددددنة عل  اكق   ينظم حقوق المل  ة بالنسددددبة للر   والمرأة اللذيج، ب

   (39)بصدل  ناددددداء عالقة عالل ة، وأن لاتوان ا د تل  بالادددددرا ة عل  و ه الت ديد لمزواج الم ايريج  نسددددد اً 
وأو دددد  المصتم لاتوان ا بما يلي:  ددددمان ال ما ة القانون ة لل  اة اكسددددرية لمزواج المثلااجم واعتماد قانون  

  (40)بالصوية الجنسان ةاالعترال 
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(41)حقوق اإلنسان ومصاف ة اإلرهاي  
 

أنه لم ُ  رز، منذ االسددتعرا ددام السددابقة، أي دقدم ملموس    REDRESSريدرس  ذكرم منظمة  -25
في الت ق قام باددددددددجن ادعاءام التعذيم أو نار  مج  ددددددددروي سددددددددوء المعاملة للم تج يج في  طار برام  

  (42)التسل م واالحتجاز السري بمقت   عمل ام مصاف ة اإلرهاي

ء الت ق قام المعلقة في لاتوان ا بما يلي:  دددددددددددمان   را  REDRESS  ريدرسوأو دددددددددددت منظمة   -26
ن ون فترة زمن ة معقولة، ووفقًا للمعايار الدول ة ل قوق اإلنسانم وادقاذ ط وام ملموسة إلثبام ال ق قة،  
ي  م ع ط وط الت قي ذام ال دلة للتمصج مج د ديد هوية المسدؤولاج عج الجرالم التي لركما وقعت   ودق دّ

  (43)في لاتوان ا وداطلصا والعم  عل  مساءلة مرد باصاا ما يتعلح بمرا   االحتجاز السرية المناجة 

 ال قوق المدنيه والسياسيه -2 

(44)حح اللرد في ال  اة وال رّية واكمان عل  شق ه  
 

عج أسددددددلصا لعدم دنلاذ عدد مج دو دددددد ادصا    2018أعركت اللجنة اكوروك ة لمنع التعذيم في عام   -27
ا ما يتعلح باكو ددددددددان في بعك السددددددددجون، ف دددددددداًل عج بعك المسددددددددال  المت ددددددددلة   السددددددددابقة، ال سدددددددد ما

بالتاددريعام، مث  القاعدة القانون ة لل ا  المع اددي المق ددص ل   سددجاج، وكالم صوماج بالسددجج المؤكد،  
اللجنة اكوروك ة داددددددعر بالقلح الاددددددديد بسددددددبم دلاددددددي   والد ال   (45)وكتوا دددددد  السددددددجناء مع العالم القار ي

المقدرام في السدددددجون، والق ر الادددددديد ال امج في أن   دددددبا السدددددجناء مدمناج للمقدرام، وأن   دددددابوا  
بلاروس نقص المنددداعدددة الباددددددددددددددريدددة والتصددداي ال بدددد مج ففدددة   م أثنددداء و ودهم في السددددددددددددددجج  راء دبدددادل  

  (46)ال قج معدام

(47)العدل، بما في ذلك مسجلة اإلفالم مج العقاي، وس ادة القانون  قامة   
 

 ل  اسددددددتمرار درا ع الجرالم الجنال ة التي ارد بصا القا ددددددرون طوال    1أشددددددارم الورقة الماددددددتركة   -28
  وأظصر د لاد  كحصدام الم دا م أن  واندم بعانصدا في ق دددددددددددددداء اكحددا  لم ُدؤطدذ في 2020-2016اللترة  

   ( 48) ن و الوا م، وأن العقوكام دُلرض دون  يالء االعتبار ال افي للبافة اكسرية القا ريجاالعتبار عل  ال

وذكر مصتدم أماج المظدالم المعني ب مدا دة حقوق ال لد  أنده عل  الرنم مج الت اارام اإل جداب دة،  -29
ويصمج أحد    (49)اً دظ  مسددددجلة مسدددداعدة اكطلال المقاللاج للقانون الذيج  عانون ماددددا   سددددلوك ة د د ًا كبار 

أ بر الت د ام في دقد م المسددددددداعدة  ل  اكطلال في مرا   التنادددددددفة اال تما  ة لمطلال، التي ُ  ال  لاصا  
عامًا، ومج أعمار أ ددددد ر في حاالم اسدددددتثنال ة، وذلك بمو م أحصام القانون    14اكطلال ابتداء مج سدددددج 

وأو ددددددددد  مصتم أماج المظالم بجن دعال  لاتوان ا     (50)ةالجنالي، أو قانون الرعا ة الدن ا والمتوسددددددددد ة لل لول
مسدجلة ح دول اكطلال عل  القدمام والمسداعدة في مرا   التنادفة اال تما  ة لمطلال، و دمان ظرول  

   ( 51) آمنددة ومو صددة ن و الت اار و ددددددددددددددروريددة للتنم ددة، واحترام حقوق ال لدد  و عمددالصددا عل  الن و الوا ددم 
لاتوان ا باعتماد برنام  وطني  ديد لق ددددددداء اكحدا ، وزيادة دموي  وفعال ة    1وأو دددددددت الورقة المادددددددتركة  

  (52)مرا    عادة التنافة اال تما  ة لمطلال

(53)ال رّيام اكساس ة وال ح في المااركة في ال  اة العامة وال  اة الس اس ة  
 

ا دور المصتبام العامة في لاتوان ا في  دددددددددمان ال ح في أبرزم  مع ة أمناء المصتبام في لاتوان  -30
19-ال  ول عل  المعلومام والتعل م، ال س ما بالنسبة لللفام ال ع لة طالل  ال ة كوفاد

(54)  
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والح  مصتم المؤسدددددددسدددددددام الد مقراط ة وحقوق اإلنسدددددددان التابع لمنظمة اكمج والتعاون في أوروكا أن   -31
ح ام واسدددعة لرفك دسدددجا  أي ح ي أو  ل اء دسدددجاله، وأو ددد  بجن دسدددتند أي  القانون  منا وزارة العدل  دددال 

قاود دُلرض عل  ال قوق وال ريام اكسدددداسدددد ة، بما فاصا حرية التعبار ود ويج الجمع ام أو حقوق الترشددددا،  ل   
   ( 55) ماروعاً  معايار مو و  ة ومعقولة، وأن د ون متناسبة و رورية في مجتمع د مقراطي ودقدم هدفاً 

وأشدار مصتم المؤسدسدام الد مقراط ة  ل  أنه  دمانًا لن اهة فرز اك دوام  ل ترون ًا،  مصج دعدي    -32
القانون ب اق ينص عل  وسددددال  إلعادة فرز اك ددددوام د ون مسددددتقلة عج برمج ام فرز اك ددددوامم وأنه  

  (56)ام ق ال اً ينب ي،  مانًا النت ال قانوني فعال، أن  صل  القانون  مصان ة مرا عة نتال  االنتقاب

(57)حظر  م ع أشصال الرق   
 

ذكر فريح القبراء المعني بمصاف ة االدجار بالبادر أن لاتوان ا ال د ال أسداسدًا بلد منادج اكشدقان   -33
 ددددددد ا ا االدجار، ل نصا ما فتفت دت ول  ل  بلد مق دددددددد أ  دددددددًا  وأ دددددددال فريح القبراء أن عدد  ددددددد ا ا  

، وكدذلدك اكمر  2013ذيج دمَّ التعرل علاصم مدا فت  يت ايدد مندذ عدام  االدجدار كنراض اإل رام القسددددددددددددددري الد
بالنسبة لالدجار كنراض االست الل في العم ، وهو ما  لسر زيادة عدد ال  ا ا الذكور  فقد حدثت زيادة  
في عدد العمال المصا ريج وملتمسددددددي اللجوء في لاتوان ا، ناددددددجم عل   ثرها مقاطر االدجار، كما يت ددددددا 

  (58)ال يادة في عدد ال  ا ا اك انم الذيج دمَّ التعرل علاصمذلك مج 

أن المواطناج اللاتوانااج  قعون  ددد ا ا لالدجار كنراض االسدددت الل    3وذكرم الورقة المادددتركة   -34
الجنسدددددي، والعم  القسدددددري والقدمام القسدددددرية، والجريمة، والمواد اإلباح ة، وال يجام ال دددددورية  وما فتفت 

 ديدة مج االدجار بالبادر، مث  اسدت الل القا دريج في القتال نار المادرون، واسدت الل النساء  دنادج أشدصال  
  (59)لل م  للالدة ال ار 

وحق فريح القبراء المعني بمصاف ة االدجار بالبادددددددددر لاتوان ا عل  الق ام بما يلي: دع ي   صودها   -35
ا ب يادة شددددددددد ذ وعي الجمصور والمسدددددددددؤولاج  الرام ة  ل  منع االدجار كنراض اسدددددددددت الل العمالة، ال سددددددددد م

المعنااجم وزيادة حجم الموارد البادددددددرية ودع ي  وال ة ملتادددددددي العم  في ال ادددددددش عج ال ددددددد ا ا الم تملاج  
وادقاذ ط وام   ددداا ة لت سددداج المسددداعدة المقدمة ل ددد ا ا االدجار، ال سددد ما ب دددمان دوفار   م(60)لالدجار 

وأو دددددددددت الورقة    (61)السدددددددددصج والمسددددددددداعدة الماللماج والمناج لجم ع  ددددددددد ا ا االدجار، بمج فاصم الر ال
مال واالدجار  لاتوان ا بتقد م ب و  شدددداملة وم دثة دسددددتند  ل  اكدلة ا ما يتعلح باسددددت الل الع 1الماددددتركة  

  (62)بصم كنراض العم  القسري في لاتوان ا

أن مج ال ددددددددعم دقدير مدأ حاالم االدجار باكشددددددددقان باج مج    3وذكرم الورقة الماددددددددتركة   -36
يددطلون البلدد مج بلددان ثدالثدة، ل ج مج الوا ددددددددددددددا أن  دددددددددددددد دا دا الب داء هم أ ثر أفراد المجتمع عر ددددددددددددددًة  

أنه أشدددددددار  ل  أن اإلطار القانوني ال الي الذي  لرض نرامام    3  والحظت الورقة المادددددددتركة   (63)لالدجار 
  (64)عل  المسؤول ة اإلدارية عج الب اء   د مج قدرة النساء واللت ام عل  درك الب اء

لاتوان ا بجن د ددع اسددتراد ج ام وطن ة لمصاف ة ال لم عل  طدمام    3وأو ددت الورقة الماددتركة   -37
لب اء، بما في ذلك المادورة اال تما  ة والنلسد ة والقانون ة، ودقد م المسداعدة  ود دع برام  لترك ا  م(65)الب اء

  (66)لل  ا ا الدبان طريقة بديلة للع ش طارج ن اق الب اء
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 ال ح في الق و  ة وال  اة اُكسرية  

أن السددددددددددددل ام لم دتقذ االحت اطام اكمن ة الالزمة ل ما ة الب انام   2ذكرم الورقة الماددددددددددددتركة   -38
الاددددق دددد ة لمفام الالل مج اكشددددقان ا ما يتعلح بت باح  بايلوك  للمراسددددالم المثبت عل  طواد م في 

  (67)لاتوان ا، وأن م ا م بلد ثالق استقدمت هذ  المعلومام ب ريقة نار ماروعة

 اعيه والثقافيهال قوق االقت اديه واالجتم -3 

(68)ال ح في العم  وفي ظرول عم  عادلة ومواد ة  
 

الحظدت اللجندة اكوروك دة لل قوق اال تمدا  دة التدابعدة لمجلس أوروكدا عددم  حراز دقددم كدال  مصج  -39
أن أحد    1وذكرم الورقة الماددددددددتركة    (69)و اسدددددددده ا ما يتعلح بااللت ام بتع ي  ال ح في المسدددددددداواة في اك ر 

الرل سدددددددد ة لللجوة في اك ور باج الجنسدددددددداج  صمج في الرعا ة التي   دددددددد لع بصا الر   والمرأة   اكسددددددددباي  
ويت ددا مج الب انام أن المرأة د دد لع بال الب ة العظم  مج الرعا ة ونارها مج المسددؤول ام المن ل ة  نار 

المتعلقدددة بددداكدوار    أن ال صومدددة لم دتقدددذ دددددابار ُنظم دددة لت اار القوالدددم النم  دددة الجنسددددددددددددددددان دددة والت ا ام
  (70)اال تما  ة للر   والمرأة 

وأشددار مصتم أماج المظالم المعني بت افؤ اللرن  ل  أن دل  ك اللجوة في اك ور باج الجنسدداج   -40
 ظصر أن للاتوان ا أ بر فجوة نار مبررة في اك ور باج الجنسددددددددددداج باج بلدان االد اد اكوروكي، مما  عني 

التعل م أو المصنة أو القبرة   أن أهم العوام  التي ُدع أ  لاصا اللجوة ال  مصج دلسددارها بعوام  مو ددو  ة مث 
وأو دددد  المصتم لاتوان ا بالعم  عل   ن ددددال المرأة باعتماد معايار أعل  لاددددلاا ة اك ور،     (71)في العم 

  (72)مث  دلك المتوطاة في اقتراأ التو  ه ال ادر عج البرلمان اكوروكي ومجلس أوروكا

(73)ال ح في مستوأ مع اي اللح  
 

المظالم المعني بت افؤ اللرن أن التقارير داار  ل  استمرار عدم المساواة في الح  مصتم أماج   -41
الدط  في لاتوان ا  فاللقر النسدددبي ال ي ال مردلعًا، وموزن بادددص  نار متسددداو باج السدددصان، حاق يؤثر عل   

  19- ومج شجن أزمة كوفاد   (74) بار السج، ال س ما النساء واكشقان ذوو اإلعاقة، عل  و ه الق ون
أن دُلاقم مواطج ال دددددددددعش اال تماعي، كما ددل عل  ذلك معدالم الب الة باج السدددددددددصان مج كبار السددددددددج  

  (75)وذوي اإلعاقة

وأو ددد  المصتم لاتوان ا بما يلي: رفع مسدددتوأ ن اق البرام  اال تما  ة واالسدددت قاقام التي دسدددتصدل  -42
اإلعاقة في مبادرام اإلنعا  االقت ددددادي، و ل اء ال دود   بار السددددج وذوي اإلعاقةم و شددددراك كبار السددددج وذوي  

   ( 76) للدط   الق وأ للسج في برام   عادة التجها  الوظ لي، ف اًل عج اكنا ة اكطرأ المدرة 

أن عدم  يالء االهتمام ال افي ل دددمان ال ح في السدددصج ظصر بادددص   1وذكرم الورقة المادددتركة   -43
   2020لروما في كارد ماي في بلد ة فالناوس، التي انتصت في عام  وا دددددا أثناء عمل ة دل  ك مسدددددتوطنة ا

 ل  أن بعك اكسدددددددددر لم دتمصج مج ال  دددددددددول عل  القدمام اال تما  ة   1وأشدددددددددارم الورقة المادددددددددتركة  
  (77)ال اا ة، واالن مام  ل  سوق العم ، واالستلادة مج القدمام ال   ة

والتع دم التابعة لمجلس أوروكا أن ظرول السدصج  وذكرم اللجنة اكوروك ة لمناه دة العن درية   -44
ال ددددددعبة لل ا ة في مسددددددتوطنة كارد ماي ينب ي معالجتصا مج طالل الدي: دوفار سددددددصج ا تماعي لسددددددصان  

  (78) ارد ماي، أو دعم د ال ف اإل جار للمق ماج الذيج  جدون مسا ج بديلة في سوق اإلسصان

  (79)ينص عل  حظر عمل ام اإلطالء في ف   الاتاء والحظت اللجنة اكوروك ة أن القانون ال 45
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(80)ال ح في ال  ة  
 

 ل  أنه عل  الرنم مج و ود ط ة وطن ة، ُدظصر الب انام أن لاتوان ا   1أشدددارم الورقة المادددتركة   -46
ال د ال أحد البلدان التي ُدسددددددجَّ  فاصا أعل  معدالم االنت ار في العالم، ال سدددددد ما باج الاددددددباي  وأشددددددارم  
المنظمام نار ال صوم ة  ل  عدم ال  ددددددددول عل  طدمام الدعم النلسددددددددي الجادة، ال سدددددددد ما في المناطح  

لاتوان ا ب يادة قدرام ودموي  النظام الوطني ل ما ة حقوق ال ل     1وأو دددت اللجنة المادددتركة     (81)ةالداطل 
  (82)ومنع االنت ار 

قلة وسددددددال  منع ال م  المتاحة، وعدم و ود آل ام لسددددددداد د ال لصا     1وذكرم الورقة الماددددددتركة  -47
وال دتوط  وزارة ال دد ة ادقاذ أي ددابار لادد ذ    ي ال الوعي بالوسددال  ال ديثة لمنع ال م  م دودًا  دًا، وال

الوعي بصذ  الوسدددددال  وكيمصان ة اسدددددتقدامصا، ال سددددد ما بالنسدددددبة لللفام ال دددددع لة مث  الروما والنسددددداء ذوام  
لاتوان ا بت سددداج ح دددول  م ع النسددداء عل  المعلومام    1وأو دددت الورقة المادددتركة     (83)اإلعاقة والادددباي

  (84)ج النساء ذوام اإلعاقة والروما والابايووسال  منع ال م ، بمج فاص

  (85)وأعري المرك  اكوروكي للقانون والعدالة عج قلقه باجن اإل صاض -48

(86)ال ح في التعل م  
 

ذكر مصتم أماج المظالم المعني بت افؤ اللرن أنه عل  الرنم مج أن التقديرام داددددددددددددددار  ل  أن   -49
أطلدال اكقل دام القوم دة يتمتعون بلرن كداا دة لل  ددددددددددددددول عل  التعل م بل دادصم اكم، يو دد نقص كبار في 

ؤهلاج  ود مج  عدد المناه  المدرسددد ة بل ام اكقل ام، ف ددداًل عج أن معظم المدارس دلتقر  ل  مدرسددداج م
 حدأ المسدال  اكشدد ط ورة في دبايج اكداء اك اد مي باج ال الي الذيج يدرسدون بل ام اكقل ام وأولفك  

وأو دددددددددد  المصتم لاتوان ا بجن دولي اهتمامًا كاا ًا بتع ي  نو  ة التعل م     (87)الذيج يدرسددددددددددون بالل ة اللاتوان ة
  (88)ذلك بل ام اكقل ام وأن دتقذ ددابار ُنظم ة د ل 

وذكر مصتدم أماج المظدالم المعني ب مدا دة حقوق ال لد  أن ال صومدة لم دظصر مروندة عندد دنداولصا   -50
حح اكطلال في التعل م طالل فترة ال جر ال دد ي  فقد ب ثت البلد ام والمدارس بنلسددصا عج ال لول التي  

  (89)مج شجنصا طدمة م الا ال ل  الل ل  مج نار التعلم ال  وري 

 حقوق أشخاص م ددي  أو فئاا م ددة -4 

(90)النساء  
 

أن لاتوان ا لم د رز دقدمًا في مجال المسدداواة باج الجنسدداج، وأن دمثا    1الورقة الماددتركة    ذكرم -51
المرأة في لاتوان ا في هافام  دددددددنع القرارام االقت ددددددداد ة دون المسدددددددتوأ  ولم دتقذ لاتوان ا ددابار، بما فاصا  

  (91)  ال  ص الجنسان ة، للنصوض بتمثا  المرأة في  نع القرار ددابار طا ة مث

 ل  دسدددجا  انقلاض في عدد التقارير المت دددلة بالعنش العاللي في   3وأشدددارم الورقة المادددتركة   -52
، ل ج مج نار الم تم  أن  صون ذلك مردب ًا بانقلاض حق قي في مسدددددتوأ العنش  2017لاتوان ا منذ عام  

العاللي، وأنه  عصس الو ددددددددع ال ق قي  فمج الممصج أن بعك العمل ام في المجتمع والسدددددددد اسددددددددة اللاتوان ة  
دؤثر عل  الناس ود ول دون اد دددددددالصم بالادددددددرطة لنبال  ب االم العنش العاللي، وأنه قد  جري التسدددددددتر 

أن التعاون المنسددددددددددح باج المؤسددددددددددسددددددددددام   1وذكرم الورقة الماددددددددددتركة    (92)هذ  الماددددددددددصلة مرة أطرأ   عل 
  (93)ال عاد الم لي مج أ   دوفار حما ة أف   للنا  ام مج العنش العاللي نار فعال عل 
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عل  قانون    2017 ل  أن التعديالم التي ُأدطلت في شددددباط/فبراير  3وأشددددارم الورقة الماددددتركة   -53
ة حقوق ال لددد ، التي دنص عل  و وي  حددالددة المعلومددام المتعلقدددة بدداكطلدددال في بافدددة عن لدددة  ل   حمدددا ددد

أط دددددددددددالاي حما ة ال ل ، الذيج  جوز لصم بدورهم  يدان ال ل  بعادًا عج أسدددددددددددرده بعد دقا م المقاطر التي  
التسدتر عل   دصدد  د ته، لركما أف دت  ل  دعرض أشدقان بال اج للعنش عل  يد شدركالصم، ودفعتصم  ل   

  (94)هذا العنش واالمتنان عج  بال  الارطة به

وذكرم وكالة ال قوق اكسدددداسدددد ة التابعة لالد اد اكوروكي أن اكدلة دوحي بجن عمل ام اإلنالق   -54
أف ددت  ل  زيادة عدد االد ددال بقدمام الدعم المت دد  بالعنش العاللي للاددريك،    19-طالل  ال ة كوفاد

عك الدول اكع ددداء في االد اد اكوروكي بما فاصا لاتوان ا  ومع ذلك، لم دلرض  وكق وط المسددداعدة في ب
  (95)السل ام ال صوم ة أي ددابار وقال ة باص  مل وظ  د دلاقم حدة العنش طالل هذ  اللترة

أنه ينب ي للاتوان ا أن دت ا الدعم ل ددددددد ا ا العنش الجنسددددددداني دون قاد أو    3وذكرم الورقة المادددددددتركة  -55
وأن دق ط  م ع ددطالدصا في مجال العنش العاللي ونار العاللي و  راءام   م ( 96) وك ريقة د ترم شددددعورهم   شددددرط 

   ( 97) اإلنسان  مؤسسام  نلاذ قانون ال ما ة مج العنش العاللي في لاتوان ا عل  أساس مقاركة دستند  ل  حقوق 

بجنصما     ل  أن العنش النلسدي أو الت ر  النلسدي أو كلاصما ال ُ عرَّفان  3وأشدارم الورقة المادتركة   -56
 ل  أن البرلمان   1وأشددددارم الورقة الماددددتركة     (98)عنش باللع ، بالرنم مج أنه ماددددصلة متلادددد ة في لاتوان ا

التعديالم التي ُأدطلت عل  القانون الجنالي لتجريم الم اردة، ثم ُأحالت التعديالم    2019سددددددددج  في عام  
  (99)عتمد بعد ل  اللجان البرلمان ة إل راء مناقاام باجنصا، ل نصا لم دُ 

أن لاتوان دا لم دعتمدد بعدد دعدديالم قدانون دة عل  القدانون الجندالي   1والحظدت الورقدة الماددددددددددددددتركدة   -57
  3وأشددارم الورقة الماددتركة    (100)لتجريم االنت دداي واالعتداء الجنسددي باعتبارهما نوعًا مج عنش العاددار 

 ل  عدم و ود نظام للت ددددي للعنش الجنسدددي، ا ما عدا آل ة لمطلال  ددد ا ا العنش الجنسدددي  وال دادددم  
  (101)آل ة دعم   ا ا العنش العاللي االعتداء الجنسي في المن ل،  ذ أن هذ  اكفعال ال ُدعتبر  ريمة

لاتوان ا باعتماد اكحصام القانون ة ل ددددددددمان سددددددددالمة النا  ام مج    1وأو ددددددددت الورقة الماددددددددتركة   -58
بينادددداء آل ة دعم    3وأو ددددت الورقة الماددددتركة     (102)م اردة العاددددار الاددددريك ودجريم االنت دددداي ال و ي

   (103)متق  ة ل  ا ا العنش الجنسي

(104)اكطلال  
 

اللترة قادد االسددددددددددددددتعراض،  رأ ذكر مصتدم أماج المظدالم المعني ب مدا دة حقوق ال لد  أنده طالل  -59
  الأ نظام حما ة حقوق ال ل  و درا ه  مج نظام مرك ي، ود ارم باص  كبار عمل ام ف   اكطلال  
عج أسدددددرهم ودنظ م عمل ام رعايتصم، وكدأ الت  دددددار للت دددددديح عل  البرودوكول االطت اري الدلاو ة حقوق  

  (105)ال ل  المتعلح بي راء دقد م البالنام

قانون حظر  م ع أشددددددددصال العنش  ددددددددد   2017المصتم  ل  أن البرلمان سددددددددج في عام   وأشددددددددار  -60
اكطلال، بما في ذلك العقوكة البدن ة والعنش النلسدددددددددي والجنسدددددددددي واإلهمال، وأنادددددددددج آل ام للت ددددددددددي لصذا  

   ( 107) نار أن حظر العنش  ددددددددددد اكطلال ال  قبله المجتمع باددددددددددص  قاطع، ال سدددددددددد ما الوالدان    (106)العنش
تادددددددريع المتعلح ب ما ة حقوق ال ل ، ومبادئ نظام  أف ددددددد  عدم كلا ة نادددددددر المعلومام عج أحصام ال وقد

  دددددددالأ مؤسدددددددسدددددددام حما ة حقوق ال ل ، واكشدددددددصال واكهدال الجديدة لدعم اكسدددددددرة وال ل ، في بعك  
اكح ان  ل  و ود دناق دددددام باج أط دددددالاي مرا   المسددددداعدة الذيج  قدمون المسددددداعدة للنسددددداء واكمصام  

  (108)المساعدة لمطلال  ا ا العنش واكط الااج الذيج  قدمون 
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وأو ددددددد  المصتم لاتوان ا بما يلي: دنلاذ ددابار لت اار مواقش الجمصور، ال سددددددد ما مواقش اكشدددددددقان   -61
الم   اج بال ل ، ونادددر المعلومام عج مقتلش أشدددصال العنش وعواوبه عل  ال ل م و دددمان منع العنش  ددد  

لد ام والمؤسدسدام، عل  ن و متسدح ومسدتمر ومنسدحم  اكطلال عل  مقتلش المسدتويام، بما في ذلك الدولة والب 
   ( 109) ود وير شبصة مج القدمام التي دلبي االحت ا ام اللرد ة لمطلال الذيج دعر وا للعنش واحت ا ام أسرهم 

والحظددت راب ددة منظمددة القرأ الدددول ددة إلنقدداذ ال لولددة في لاتوان ددا الجصود التي دبددذلصددا ال صومددة   -62
   ( 110) قوق ال ل ، ال سددددددددددد ما في مجال حما ة اكطلال الم روماج مج رعا ة والديصم لتع ي  ددابار حما ة ح

 سدددنوام، ُ عتبر  سدددتن و وعل  الرنم مج أن عمل ة  ل اء اإليدان في مؤسدددسدددام الرعا ة ال د ال  ارية منذ  
مع    دلاددددي  يدان اكطلال في دور  ما  ة  دددد ارة بداًل مج موا ددددلة دع ي  ود وير بدال  الرعا ة اكسددددرية

وسدل ت الراب ة ال دوء عل  ال دعوكام التي دوا صصا في   جاد حلول طويلة اك       (111)ذلك م ددر قلح
وأشار     (112)للرعا ة اكسرية لمطلال اك بر سنًا، أو ذوي اإلعاقام أو ذوي االحت ا ام القا ة أو كلاصما

ال تما  ة ال ي ال  ادددددص  مادددددصلة  المصتم  ل  أن عدم كلا ة د وير القدمام المجتمع ة ون اق القدمام ا
  (113) بارة في مجال التنساح والتعاون والجودة وال لاءة

وأشددار المصتم  ل  أن لاتوان ا دلجج لق ار الرعا ة المؤسددسدداد ة للقا ددريج المصا ريج نار الم دد وكاج   -63
فقط، وأنصا لم د ور شددددددددبصة مج الجصام الو دددددددد ة التي دسددددددددت  ع قبول هؤالء اكطلال  ودت لم ماددددددددصلة هروي  

والتدابار البديلة     ( 114) بصا   القا دددريج نار الم ددد وكاج مج مؤسدددسدددام الرعا ة  يالء السدددل ام م يدًا مج االهتمام 
  وأو ددددددددددددد  المصتددم لاتوان ددا بددجن د لدد  دقا م حقوق  م ع اكطلددال  ( 115) لالحتجدداز نار مت ورة بمددا ا دده ال لددا ددة 

   ( 116) وم ال صم الل ل  دقا مًا دو قًا وفرد ًا في   راءام الصجرة، ب رل النظر عج و عه القانوني 

ار بدالباددددددددددددددر التدابع لمجلس أوروكدا لاتوان دا عل  دع ي  وحدق فريح القبراء المعني بمصداف دة االدجد -64
 صودها الرام ة  ل  منع االدجار باكطلال، ال سددددددددددد ما بالتج د مج أن اكطلال اك انم نار الم ددددددددددد وكاج  

  (117)يتمتعون برعا ة الدولة، ومج أن اكطلال اللاتوانااج ال يصركون مج مؤسسام الرعا ة

ول ة إلنقاذ ال لولة في لاتوان ا بجن دقوم لاتوان ا بما يلي: د ث ف وأو ددددددددت راب ة منظمة القرأ الد -65
 صودها لو دددع اللمسدددام اكطارة عل    دددالأ نظام رعا ة اكطلال، ال سددد ما  ل اء  يداعصم في مؤسدددسدددام  

، بداعتبدار  يددان اكطلدال رهج  A/RES/74/133الرعدا دة، دمادددددددددددددد دًا مع قرار الجمع دة العدامدة لممم المت ددة  
المن ل ة ط ارًا نصال ًام واسدددددددددتثمار مواردها في بناء قوة عاملة مدركة ددريبًا عال ًا  مصج دعمصا إلداحة الرعا ة  

وأو دددد  مصتم أماج المظالم المعني ب ما ة حقوق ال ل  بالسدددعي    (118)نماذج  ديدة مج الرعا ة اكسددددرية
 ل  زيادة مادددددددداركة البلد ام في د وير شددددددددبصة القدمام، و ددددددددمان دوافر القدمام التي   تا صا اكطلال  

  (119)واكسر بالقري مج مصان  قامتصم

(120)اكشقان ذوو اإلعاقة  
 

لدد  أن لاتوان ددا دتقددذ حددال ددًا ددددابار قددانون ددة  ذكر مصتددم أماج المظددالم المعني ب مددا ددة حقوق ال  -66
ودنظ م ة ونارها مج التدابار ل ددددمان حقوق اكطلال ذوي اإلعاقة، ل ج ال ي ال ثمة عدد مج العوالح التي  

لعدددم كلددا ددة دوافر فرن  عددادة التددجهادد  المبصر  ًا ونظر   (121)د ول دون  عمددال حقوقصم عل  الن و الوا ددم
 ام اكطلال الذيج  عانون ا دددددددددد رابام النمو دقا مًا مو ددددددددددو  ًا، ولم دقدم طدمام  ونوعاته، لم ُدق َّم احت ا

وأو ددد  المصتم بو دددع نظام للتعل م والقدمام اال تما  ة     (122)عال ة الجودة للجم ع في الوقت المناسدددم
ق  دمداج  لمطلدال ذوي اإلعداقدة لتجداوز العقبدام المداد دة والمدال دة واال تمدا  دة ونارهدا مج العقبدام التي دعو 

  (123)اكطلال ذوي االحت ا ام التعل م ة القا ة في النظام التعل مي
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عدامدًا، والدذيج لصم احت دا دام دعل م دة  21وذكر المصتدم أن اكشددددددددددددددقدان الدذيج دقد  أعمدارهم عج  -67
طا ددددة ودلقوا التدريم في  طار مناه  التعل م قب  المدرسددددي، وما قب  االبتدالي، واالبتدالي، واكسدددداسددددي،  
رّكبة والدعم اال تماعي وطدمام   والمصني هم وحدهم المؤهلون لل  دول عل  المسداعدة التعل م ة المددددددددددددددددددددددددددددددددُ

، لم    دددد  اكشددددقان ذوو اإلعاقة وأسددددرهم/مقدمو  19- ة كوفادوفي سدددد اق  ال   (124)الرعا ة ال دددد  ة
الرعا ة عل  نار فرن م دودة مج القدمام العامة والقا ددددة، وهو ما أف دددد   ل  دعماح عدم المسدددداواة  

  (125)اال تما  ة واالقت اد ة

  أن اإلح ددداءام دوحي بجن اكشدددقان ذوي اإلعاقة أ ثر عر دددة لق ر   1وذكرم الوث قة المادددتركة  -68
اللقر، وأن لاتوان ا مج باج بلدان االد اد اكوروكي التي بصا أ بر اللوارق باج اكشقان ذوي اإلعاقة واكشقان  

 ل  أن ظرول الو ددددول دتبايج    1وأشددددارم الورقة الماددددتركة      ( 126) نار ذوي اإلعاقة النادددد اج في سددددوق العم  
و  ددددافة  ل  ذلك، دسددددار عمل ام  ل اء اإليدان      ( 127) كبارًا ب سددددم ك  ق ان مج ق اعام القدمام العامة   دباينا 

ومج الممصج أن  صود ر ددد حقوق اإلنسددان واالهتمام بمسددتاددف ام اكمراض     ( 128) في المؤسددسددام ببطء شددديد، 
   ( 129) اإلنالق  النلس ة ودور الرعا ة اال تما  ة م دودة، ال س ما طالل فترة 

ي لللقر ومصاف ة التماا   ددد ذوي اإلعاقةم  لاتوان ا بما يلي: الت ددد 1وأو ددت الورقة الماددتركة   -69
ودع ي   داحة دردابام د سددارية معقولة، وفرن للعم  في سددوق العم  الملتوحةم و ل اء اإليدان القسددري في 

   ( 130) المسددتاددف ام والعالج دون موافقة اكشددقان ذوي اإلعاقة الذهن ة أو النلسدد ة واال تما  ة أو كلتاصما
وأو دد  المصتم بيل اء التماا  عل  أسدداس السددج ونار ذلك مج اكسددس اللت اق اكشددقان ذوي اإلعاقة  

  (131)بجم ع مستويام التعل م

(132)اكقل ام  
 

أن لاتوان دا ال دملدك قدانوندًا لمقل دام القوم دة، كن قدانون اكقل ام   1أشددددددددددددددارم الورقدة الماددددددددددددددتركدة   -70
و ددددددددددقت لاتوان ا عل  االدلاو ة اإلطارية ل ما ة اكقل ام القوم ة،     2010القوم ة السدددددددددابح أل ي في عام  

وأعركت بذلك عج موافقتصا عل  ال قوق الواردة في الوث قة  ومج المؤسددددددددددددش أن بعك اكحصام لم دُنق  بعد  
وأو دددددددددددددت لجنة الوزراء لمجلس أوروكا لاتوان ا بجن دعتمد، بالتاددددددددددددداور الوثاح مع     (133) ل  قانونصا الوطني

  (134)لي اكقل ام،  طارًا قانون ًا شاماًل   مي حقوق اكشقان المنتماج  ل  أقل ام قوم ةممث

 ل  أن اكنلب ة السدددداحقة مج الروما اللاتوانااج  ع اددددون د ت طط    1وأشددددارم الورقة الماددددتركة   -71
بالتعل ماج االبتدالي    ط ر اللقر، وأن أنلبصم  ع اون في أسر دعاني حرمانًا ماد ًا شديدًا  وال ي ال االلت اق

لاتوان ا بجن دعال  عل  ن و    1وأو دددت الورقة المادددتركة     (135)والثانوي د د ًا بالنسدددبة لمعظم دالماذ الروما
  (136)وال الترابط باج اإلسصان والتعل م والعمالة  مج استراد ج ام  دماج الروما

وذكر مصتدم أماج المظدالم المعني بت دافؤ اللرن أن ط دة العمد  القمسدددددددددددددد دة إلدمداج الرومدا في  -72
  وعل  الرنم مج أنده  مصج القول  ن نتدال  2020انتصدت في عدام  2020-2015المجتمع اللاتواني لللترة 

االسدددتراد ج ة كانت   جاب ة بو ه عام، ظلت المؤشدددرام اال تما  ة واالقت ددداد ة عج رفا  الروما، ال سددد ما 
وأشارم وكالددددددددددددة     (137)معدالم عمالتصم وظرول سصنصم ومستوأ دعل مصم، دون المتوسط المسج  في البلد

 ة  ل  الت د ام المت ددددلة بتوفار التموي  لجصود دع ي   دماج الروما في االد اد اكوروكي لل قوق اكسدددداسدددد
التعل م، والحظت نقص التموي  لعدد مج التدابار المن ددددددددون علاصا في ط ة العم  لندماج في المجتمع  

2020-2015اللاتواني لللترة 
(138)  

الروما التي دادددددددم  ددابار    وأو ددددددد  المصتم لاتوان ا بما يلي: اعتماد ط ة العم  الوطن ة إلدماج -73
في مجاالم العمالة والتعل م واإلسددددددصان ودق دددددد ص التموي  ال افي لتنلاذهام وموا ددددددلة العم  عل  دع ي  
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ال وار باج الثقافام، وزيادة وعي الجمصور بالق ددددددددددددا ا التي دوا صصا هذ  ال اللة، ود اار مواقله السددددددددددددلب ة  
لس أوروكا لاتوان ا بادقاذ ددابار حازمة لادددددددددد ذ الوعي مج  وأو ددددددددددت لجنة الوزراء التابعة لمج   (139)دجاهصا

أ   الت دددي للقوالم النم  ة السددلب ة  ددد الروما باج عموم الجمصور، ودنظ م دورة ددريب ة م ددة  اددارك  
  (140)فاصا المدرسون و باط الارطة وموظلو اإلدارام العامة الم ل ة

اصود في وسددددددالط اإلعالم ومن ددددددام التوا دددددد   أن داددددددويه م رقة ال  1وذكرم الورقة الماددددددتركة  -74
اال تماعي مسددددجلة ناشددددفة بل ت حت  المسددددتوياج المؤسددددسددددادي والسدددد اسدددديم وهذا اكمر وثاح ال ددددلة بنقص  

ودتجل  معاداة السام ة عل  ن اق واسع في من ام وسالط التوا   اال تماعي، وفي أعمال     (141)التعل م
اريدة، أو المعدالم اكثريدة وفي المددن  ل  حدد كبار  ومع ذلدك،  الادددددددددددددد دم ودقريدم المبداني، أو المواقع التدذكد

هناك نقص في الب انام الرسدددم ة عج حواد  ملموسدددة عج معاداة السدددام ة  دددد أفراد مج الاصود اللاتوانااج  
لاتوان دا بتع ي  برام  التثق ف   1وأو ددددددددددددددت الورقدة الماددددددددددددددتركدة   (142)وعددم و ود عقوكدام و  راءام فعدالدة

  (143)الرسمي ونار الرسمي باجن م رقة الاصود

(144)المصا رون والال فون وملتمسو اللجوء  
 

 ل  أن نظام ال  دص للعمال المصا ريج مج طارج االد اد اكوروكي    1أشدارم الورقة المادتركة   -75
وفي الوقت الذي د سدددددددنت المواقش     (145)مج أ   دنظ م هجرة الاد العاملة  2021أ دددددددبا سددددددداريًا في عام  

، ظ  االسددددددددددتبعاد اال تماعي  2016-2015دجا  المسددددددددددلماج والال فاج  ل  حد ما منذ أزمة الال فاج في 
  (146)لصذ  الجماعام كباراً 

  2020- 2018لاتوان ا بما يلي:  ددمان اسددتمرار دنلاذ ط ة العم  لللترة    1وأو ددت اللجنة الماددتركة  -76
وادقاذ ط وام للق داء عل  الت ا   دد المصا ريج والمسدتلاديج مج ال ما ة الدول ة، بسدب  منصا  ور ددهام  

  (147)دنظ م حمالم ش ذ الوعي وكرام  دعل م ة دمولصا الدولة

اكساس ة  ل  دقارير دلاد بانتصا ام لمبدأ عدم اإلعادة    وأشارم وكالدددددددددة االد اد اكوروكي لل قوق  -77
القسددددددددددددددرية في االد داد اكوروكي، بمدا في ذلك في لاتوان دا، والحظدت حاالم دتعلح بجفراد حاولوا دون  دوأ 

  (148)التماس ال ما ة الدول ة عند نقاط عبور ال دود البرية
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