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 مقدمة

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
 ٣رة يف الفترة من     ، دورته الثانية عش   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

واسُتعرضت احلالة يف ليتوانيا يف اجللسة الثالثة عشرة        . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  
وترأس وفد ليتوانيا وزير العدل رمييجيجـوس  . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١١املعقودة يف   
  تـشرين ١٤واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثامنـة عـشرة املعقـودة يف          . سيماسيوس

 .اص بليتوانيا، التقرير اخل٢٠١١أكتوبر /األول

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
 .قطر والكونغو والنرويج: لتيسري استعراض احلالة يف ليتوانيا) اجملموعة الثالثية(

 التاليـة لغـرض     ، صدرت الوثائق  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 :استعراض احلالة يف ليتوانيا

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/12/LTU/1(؛ 

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
)A/HRC/WG.6/12/LTU/2(؛ 

ـ        )ج(   ) ج(١٥سان وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن
)A/HRC/WG.6/12/LTU/3.( 

وأحيلت إىل ليتوانيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً بيالروس              -٤
 الـشمالية  آيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمي و  والدامنرك

    لى املوقـع الـشبكي اخلـارجي لالسـتعراض         وهذه األسئلة متاحة ع   . والنرويج وهولندا 
 .الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

، رمييجيجوس سيماسيوس، وزيـر العـدل، إن عمليـة          قال رئيس الوفد الليتواين     -٥
ففي .  مشاركة السياسيني واخلرباء معاً    االستعراض الدوري الشامل تستدعي يف رأي ليتوانيا،      

مجيع مراحل االستعراض، كان ال بد من توافر اإلرادة السياسية الختاذ القـرارات الالزمـة،    
وقد توىل إعداد   . واالستناد إىل اخلربة لتحديد أفضل السبل والوسائل لتحقيق النتيجة املرجوة         
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 العدل وضمت ممثلني عن وزارة الثقافـة،        التقرير الوطين اخلاص بليتوانيا جلنة أنشأهتا وزارة      
وزارة العمل والضمان االجتماعي، وزارة الصحة، وزارة التعليم والعلـوم، وزارة العـدل،             

وبعد ذلك جرت مناقشة مشروع التقرير وإقراره       . وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الداخلية    
 .يف جلسة للحكومة

ع املؤسسات العاملة يف جمـال محايـة        ويف أثناء عملية الصياغة، جرت مشاورات م        -٦
حقوق اإلنسان وأُخذت يف االعتبار تلك املعلومات اليت أعدهتا املنظمات غـري احلكوميـة              
واملقدمة إىل األمم املتحدة، كما مت األخذ بردود املنظمات غري احلكومية بشأن التقارير الـيت           

وفضالً عن ذلك، . ان الدوليةتعكف ليتوانيا على إعدادها بشأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنس        
ُوضع مشروع التقرير يف شبكة املعلومات اخلاصة مبشاريع تشريعات الربملان وعلـى موقـع              

 .وزارة العدل على اإلنترنت

 وسـلوفينيا والـسويد     والدامنركوأعرب وفد ليتوانيا عن شكره وتقديره لبيالروس          -٧
 الشمالية والنرويج وهولندا على األسئلة      اآيرلند و ىاململكة املتحدة لربيطانيا العظم   وسويسرا و 

وشكر أيضاً مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق      . اليت قدمتها قبل موعد االستعراض    
 .اإلنسان واملنظمات غري احلكومية على مسامهاهتا القيِّمة

ألمم وقال إن ليتوانيا ُتثَمِّن تعاوهنا مع اهليئات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان يف ا              -٨
املتحدة إذ برهنت التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات على نفعهـا العظـيم يف تقيـيم                

كما أن أمهية التعاون مع هيئـات       . القوانني والسياسات ليتسىن اختاذ تدابري من أجل حتسينها       
 .األمم املتحدة تكمن يف كونه يقدم فرصة لتقاسم املمارسات السليمة

. رعة خاطفة من إمهال حقوق اإلنسان إىل إيالءها االعتبـار         لقد حتولت ليتوانيا بس     -٩
 يف العديد من اجملاالت املتعلقة بضمان حقوق اإلنسان، وهي علـى            ملموسةوأحرزت نتائج   

        وملزيد من التفصيل، اسـتعادت مجهوريـة ليتوانيـا اسـتقالهلا يف           . استعداد لتقاسم خربهتا  
 حباجة إىل حتديث مما يتيح االنتقال الـسلس إىل          ونياً قان  لتجد يف انتظارها نظاماً    ١٩٩٠عام  

والواقع، أن ليتوانيا انطلقت من     . نظام دميقراطي مبين على احترام حقوق اإلنسان واحلريات       
 يف  ، وخـصوصاً  ١٩٩٠نقطة الصفر فيما يتعلق بإرساء نظام حلماية حقوق اإلنسان يف عام            

 تقليد سابق ميكنها أن تسري على هنجه يف هذا          جمال احلقوق املدنية والسياسية، إذ مل يكن مثة       
وكان ال بد من إنشاء مؤسسات واعتماد قوانني موضوعية وإجرائية جديدة وتدريب            . اجملال

 .املهنيني من أجل وضع نظام فعال حلماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها يف ليتوانيا

ة املتعلقة حبقوق اإلنسان    وشكل االنضمام إىل االلتزامات الناشئة عن الصكوك الدولي         -١٠
 ١١وقد نص قانون إعادة تأسيس دولة ليتوانيا املؤرخ         .  يف هذه العملية    هاماً وتنفيذها عنصراً 

 عن حقوق ، على أن تكفل الدولة حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية، فضالً      ١٩٩٠مارس  /آذار
، اعتمدت يف مطلع    رمسياًوحىت قبل أن حتظى ليتوانيا باعتراف غالبية الدول         . األقليات العرقية 

، بااللتزامات املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي          تعهدت مبوجبه رمسياً   ، قراراً ١٩٩١عام  
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حلقوق اإلنسان وباالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
 .والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

فعلى املـستوى   . وانيا مؤسسات قوية تكفل تنفيذ معايري حقوق اإلنسان       ومتلك ليت   -١١
. احلكومي تعترب مجيع الوزارات مسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان كل يف جمال اختـصاصها         

األول له اختصاصات عامة والثاين ُيعىن بتكـافؤ         - ثالثة مكاتب ألمني املظامل      وهناك أيضاً 
 علـى   لة محاية حقوق اإلنسان مببادرة منـها وبنـاءاً         خمو -الفرص والثالث حبقوق الطفل     
 .الشكاوى الواردة يف هذا الشأن

وقد حظيت إجنازات ليتوانيا يف جمال املساواة بني اجلنسني باعتراف االحتاد األورويب              -١٢
وتشغل .  للمعهد األورويب للمساواة بني اجلنسني     عندما اختار عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، مقراً     

ثنني من املناصب الثالثة األعلى يف اإلدارة العامة، أي منصب الرئيس ومنصب رئـيس            املرأة ا 
 يف املائة من مجيع املوظفني اإلداريني، واملقصود هبم رجـال           ٤٠وتشكل املرأة نسبة    . الربملان

 .القانون وكبار املسؤولني ورؤساء اهليئات واملؤسسات وسائر املنظمات

 يف العامل يف التقرير الـذي تعـده    عامليا١١ًانيا املرتبة ، احتلت ليتو٢٠١٠ويف عام     -١٣
مـن  " فريدوم هاوس "بشأن حرية الصحافة، وصنفتها منظمة      " مراسلون بال حدود  "منظمة  

 .البلدان اليت تنعم فيها الصحافة باحلرية

ومن بني تلك التحـديات، األزمـة       . وال جدال يف أن ليتوانيا تواجه حتديات أيضاً         -١٤
وقد متكنت بفضل التخفيض املؤقت للرواتب يف القطاع العـام          . ة العاملية األخرية  االقتصادي

وتنقيح االستحقاقات، من احلفاظ على مستوى مالئم من احلمايـة االجتماعيـة وتقـدمي              
 .املساعدة االجتماعية ألضعف فئات السكان على األقل

نسان مـن خـالل      يف مواصلة حتسني نظام محاية حقوق اإل       يتمثلوكان حتد آخر      -١٥
االستفادة من أفضل ممارسات اجملتمع الدويل، وال سيما فيما يتعلق بوضع مبادئ تنطبق على              

ويف ضوء التوصيات الصادرة عن املؤسـسات الدوليـة      . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   
حلقوق اإلنسان لتعزيز اإلطار املؤسسي احمللي، قررت ليتوانيا رفع مستوى أداء املؤسـسات             

 . ملوجودة إىل أفضل مستوى ممكن مع احلفاظ على مزايا النظام القائما

واختارت ليتوانيا اتباع هنجٍ جامعٍ ال يعاجل مسألة حقوق اإلنسان كمسألة منفـصلة          -١٦
 إىل  وإمنا كجزء من عمل كل وزارة ُيدمج يف مجيع سياساهتا، وخيضع لتقييم متواصل قياسـاً              

 .االلتزامات الدولية لليتوانيا

 منها إىل ضمان زيادة التنسيق دون التقليل من دور اهليئـات املتخصـصة يف     وسعياً  -١٧
جمال محاية حقوق اإلنسان، اقُترح إنشاء جملس تنسيقي حلقوق اإلنسان يف ليتوانيا يكون أحد      
مكونات مؤسسة أمني املظامل ألداء مهمة الرصد املنهجي حلالة حقـوق اإلنـسان وتنفيـذ               

وقد ناقشت اللجنة الربملانيـة حلقـوق       . لة وحبث قضايا حقوق اإلنسان    التوصيات ذات الص  
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، كما  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨اإلنسان هذه املبادرة بالفعل، يف إحدى جلساهتا املنعقدة يوم          
 ١٢ناقشها رئيس اجلمهورية يف إطار اجتماع مائدة مستديرة عقده مع خـرباء دولـيني يف                

، يرأسه رئـيس     عامالً ، أنشأ الربملان فريقاً   ٢٠١١مرب  سبت/ أيلول ٢١ويف  . ٢٠١١يوليه  /متوز
اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان، ويتألف من ممثلني عن الربملان واملنظمات غـري احلكوميـة،              

 ٣٠ عن احلكومة، لصياغة مشاريع القوانني الالزمة قبل حلـول           واألوساط األكادميية فضالً  
 . املظامل الربملانية ملبادئ باريس، لضمان امتثال مؤسسة أمني٢٠١٢مارس /آذار

 من أنشطة املنظمات األخرى اليت تنتمي إليهـا          هاماً وكانت حقوق اإلنسان جزءاً     -١٨
ويف إطار االحتاد األورويب، شاركت يف وضع اإلجراءات املتعلقة حبمايـة وتعزيـز             . ليتوانيا

طار القانوين الشامل   وأتاحت هلا عضويتها يف جملس أوروبا االطالع على اإل        . حقوق اإلنسان 
. والنظام املتقدم اخلاص مبعاجلة الشكاوى اللذين أرستهما احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان   

  هامـاً  ، ترأست ليتوانيا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اليت ختصص حيزاً          ٢٠١١ويف عام   
إضافية للنهوض   وأتاحت املشاركة يف كل هذه الكيانات فرصاً      . حلقوق اإلنسان يف أنشطتها   

 .حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد الدويل

وشدد وفد ليتوانيا على أمهية احتفاظ االستعراض الدوري الشامل بزمخـه وأمهيـة               -١٩
وقال إنه يعلق آماال كبرية على الدورات الالحقة من االستعراض . مشاركة البلدان فيه بفعالية

 . التوصيات السابقة وما سوف يستجد من قضايااليت ستركز على تنفيذ 

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ببيانات  ٣٩أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٠
 .  من هذا التقرير‘ ثانياً‘الفرع 

   يتوانيا من تدابري حلماية حقـوق اإلنـسان،         مبا اختذته ل   أحاط االحتاد الروسي علماً     -٢١
وال سيما من خالل اعتماد قانون تكافؤ الفرص، وإدخال تعديالت على القانون اجلنـائي،              

لكنه رأى أن اجلهود اليت . وإنشاء إدارة خاصة يف مكتب املدعي العام حملاربة مظاهر العنصرية     
ستمرار وجود العديد من عـدميي      ُبذلت حىت اآلن ال تفي بالغرض كما هو واضح يف ظل ا           

اجلنسية يف ليتوانيا، وضعف نسبة التجنيس وممارسة التمييز القائم على أساس اللغة والقومية،             
 .وقدمت روسيا توصيات. ومظاهر كره األجانب والعنصرية وحماوالت تزييف التاريخ

علـى  واستفسرت فرنسا عما إذا كانت هناك عوائق حتول دون  تصديق ليتوانيـا                -٢٢
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والحظت أن ليتوانيا مل توقع             
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        

 وأشارت فرنسا إىل ما ورد يف جتميع األمم املتحـدة عـن           . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
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وسألت عن التدابري اليت    . استمرار وجود سلوكيات وأفعال تنم عن العنصرية وكره األجانب        
 .وقدمت فرنسا توصيات. اتُّخذت لتجنب احتجاز األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

وأشادت كندا بالدور الريادي الذي تضطلع به ليتوانيا يف جمـال تعزيـز حقـوق                 -٢٣
ا لتوفري مالذ للمدافعني عن حقوق اإلنسان والناشـطني          باستعداده وأحاطت علماً . اإلنسان

وأعربت عن ارتياحها إزاء إقرار ليتوانيا ألول قانون شامل . يف هذا احلقل على الصعيد الدويل  
وإذ الحظت كندا أن النظام القانوين يف ليتوانيا ُمهيَّأ للتصدي لألعمال           . بشأن العنف املرتيل  

. ت عن قلقها إزاء استمرار هذا الشكل من أشكال التعـصب          الفردية املعادية للسامية، أعرب   
 .وقدمت كندا توصيات. وشجعت ليتوانيا على تعزيز ضمانات حقوق اإلنسان وإنفاذها

وهنأت الصني ليتوانيا على النجاح الذي أحرزته يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني،               -٢٤
 بالتقدم احملرز واجلهود املبذولـة      ت علماً وأحاط. ومكافحة االجتار بالبشر ومحاية حقوق الطفل     

وأشارت الصني إىل برنـامج  . يف جمال تعزيز حقوق األقليات القومية، وتشجيع التكامل الوطين 
 الذي أقرته ليتوانيا هبدف احلد من التعصب يف اجملتمع،          ٢٠١١-٢٠٠٩مكافحة التمييز للفترة    

 . وقدمت الصني توصية.فطلبت احلصول على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد

. وأعربت النرويج عن تقديرها جلهود ليتوانيا يف جمال تعزيز محاية حقوق اإلنـسان              -٢٥
بيد أهنا أبدت قلقها إزاء املواقف السلبية السائدة بني السكان جتاه األقليات، وخاصة األقليات 

 حتقيق املساواة بـني     وأبدت ارتياحها لتوسيع نطاق والية أمني املظامل لتتجاوز جمال        . اجلنسية
اجلنسني، لكنها قالت إهنا تشعر بالقلق بشأن قدرة مؤسسات حقوق اإلنسان على ممارسـة              

واعترفت النرويج جبهود ليتوانيا يف سبيل مكافحة العنف املرتيل الذي اعتربته مشكلة            . تأثريها
 .وقدمت النرويج توصيات. عويصة

وأثنت على  . ا بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان    ورحبت مجهورية مولدوفا بالتزام ليتواني      -٢٦
حتسينها ألداء آلياهتا اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان، والسيما من خالل إنشاء جملس تنسيقي             
حلقوق اإلنسان ضمن مؤسسة أمني املظامل يضطلع مبهمة الرصد املنـهجي حلالـة حقـوق               

توانيا يف سـبيل تعزيـز      واعترفت مولدوفا جبهود لي   . اإلنسان وتنفيذ التوصيات ذات الصلة    
 .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل

واستندت إىل معلومـات وردت     . ورحبت السويد بفرصة متابعة احلوار مع ليتوانيا        -٢٧
بشأن ارتكاب جرائم ضد املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً، فسألت عن            

دابري اليت تزمع ليتوانيا اختاذها لتعزيز حقوقهم، وعن السبل املمكنة لتحسني القانون مـن              الت
واستفسرت السويد عن اخلطة الـيت وضـعتها        . أجل تفادي التمييز ضد هؤالء األشخاص     

ليتوانيا لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف السجون، وكذلك عما إذا كانت تنـوي وضـع               
 .وقدمت السويد توصيات. لرومابرنامج جديد وحمكم إلدماج ا
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 على ليتوانيا العتمادها قانون احلماية من العنف املرتيل وسألت عمـا            آيرلنداوأثنت    -٢٨
 على توفري برامج توعية ملوظفي القطاع العام من مدعني عـامني            إذا كان القانون ينص أيضاً    

يق عامل هبـدف    ورحبت بإنشاء فر  . وقضاة وشرطة بشأن التعامل مع ضحايا سوء املعاملة       
 عن احلالة الراهنة ألطفال ليتوانيا املودعني يف آيرلنداوتساءلت . تأسيس جملس حلقوق اإلنسان

 . توصياتآيرلنداوقدمت . مؤسسات الرعاية

وأشادت اجلزائر باملشاورات الواسعة اليت أجرهتا ليتوانيا إلعداد التقريـر الـوطين              -٢٩
واعتربت اجلهود املبذولة   . ساسية حلقوق اإلنسان،  وبتصديقها على معظم الصكوك الدولية األ     

وأشارت اجلزائر إىل حالة عدم     . لتعزيز اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان خطوة إجيابية       
املساواة بني اجلنسني السائدة يف سوق العمل ويف جمال املشاركة يف احلياة العامة؛ والظروف              

. ر بالبشر باعتبارها من التحديات القائمة يف ليتوانيا       املعيشية غري الالئقة يف السجون، واالجتا     
 .وقدمت اجلزائر توصيات

وإذ أشـارت إىل    .  بالتزام ليتوانيا يف جمال حقوق اإلنسان      وأحاطت بيالروس علماً    -٣٠
الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات، سألت ليتوانيا عن التدابري اليت تعتزم اختاذهـا              

وذكَّرت بـيالروس   . ألطفال، وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية      ملكافحة االجتار با  
بالتوصيات الصادرة عن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وعن هيئات املعاهدات            

وأشارت إىل توصييت كل من     . فسألت عن التدابري اليت اختذهتا ليتوانيا حلماية حقوق األقليات        
ب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإجراء حتقيق يف االدعـاءات املتعلقـة            جلنة مناهضة التعذي  

 .وقدمت بيالروس توصيات. بالتعذيب وسوء املعاملة

 الـشمالية عـن تنفيـذ       آيرلنـدا واستفسرت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٣١
يتوانيا بالتزامها  وذكَّرت ل . االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة وعن مدى جناحها        
ورحبـت  .  ملبادئ باريس  يف كوبنهاغن بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً        

اململكة املتحدة بتصديق ليتوانيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباعتمادها خلطة            
قـدمت  و. عمل ترمي إىل تنفيذ الربنامج الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع           

 .اململكة املتحدة توصيات

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن شواغل إزاء التمييز ضـد جمتمـع الرومـا،                -٣٢
وكذلك استهداف األقليات غري األوروبية بأعمال العنف العنصري والتصرحيات اليت تنم عن            

توانيـا؛  الكراهية؛ وعدم السماح لطاليب اللجوء بالعمل بغض النظر عن مدة مكـوثهم يف لي             
وإزاء االدعاءات اليت تشري إىل استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة املفرطة ضـد              

 .وقدمت إيران توصيات. احملتجزين

وأشارت بلجيكا إىل أن التعديالت اجلديدة اليت أُدخلت على قانون محاية القُـصَّر               -٣٣
حتط من شأن القـيم     "ر املعلومات اليت     ذك ضد األثر الضار الناجم عن اإلعالم أغفلت متاماً       

   . أو اليت تشري إىل نوع آخر من الزواج غري الزواج بني األشخاص مـن اجلنـسني               " العائلية
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 خالل السنوات املاضـية نتيجـةً   كما أشارت بلجيكا إىل تزايد التعصب ضد املثليني جنسياً        
 .وقدمت بلجيكا توصيات. للمبادرات التشريعية التمييزية

 عن خبصوص سياسة الدولة يف جمال األسرة أشارت ليتوانيا إىل صدور حكم مؤخراًو  -٣٤
 آخر من مناذج األسرة وإىل      احملكمة الدستورية يعترف باملعاشرة غري الشرعية بوصفها منوذجاً       

 . بشأن السبل الكفيلة بتوفري محاية أفضل حلقوق األشخاص غري املتزوجنيالنقاش الدائر حالياً

لى السؤال املتعلق بقانون محاية القصر ضد األثر الضار الناجم عن اإلعـالم،      ع ورداً  -٣٥
 لاللتزام املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفـل         أكدت ليتوانيا أن القانون قد اعُتِمد تنفيذاً      

. واملتعلق بوضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد اليت تضر بصاحله            
وهو .  ضد األقليات اجلنسية يف صيغته األصليةيل القانون خشية أن يعترب متييزياًوقد جرى تعد

يف صيغته احلالية ال يصنف املعلومات املتعلقة باملثلية اجلنسية على أهنا معلومات ضارة بالقصر              
بل إنه حيمي األقليات اجلنسية إذ يعترب املعلومات اليت تنطوي على إهانة الـشخص بـسبب                

 .  سية معلومات ضارةميوله اجلن

ويف معرض توضيح موقف الدولة من األقليات اجلنسية، أشـارت ليتوانيـا إىل أن                -٣٦
الربملان رفض املبادرات التشريعية اليت تضمنت اقتراحات بفرض عقوبات إدارية علـى مـن         

 .يروج للعالقات املثلية

رائم بـدافع الكراهيـة      يف مالحقة مرتكيب اجل    وقالت ليتوانيا إهنا باتت أكثر تشدداً       -٣٧
 على ذلك بقضية حدثت يف اآلونة األخرية تتعلق بنشر تعليقات عن األقليات             وضربت مثاالً 

 .اجلنسية على شبكة االنترنت

وفيما يتعلق بتوصية تدعو إىل اعتبار الدوافع العنصرية من الظروف املشددة للعقوبة،              -٣٨
 . هلذه الغايةا اجلنائي بالفعل حتقيقاًاسترعت ليتوانيا االنتباه إىل أهنا عدلت قانوهن

وخبصوص التوصية بتطبيق قانوهنا اجلديد اخلاص بإعادة املمتلكات املشاعة لليهـود،             -٣٩
 .أكدت ليتوانيا عزمها على القيام بذلك

وذكر وفد ليتوانيا أن شبكة مؤسسات التعليم التابعة لألقليات القومية يف ليتوانيا هي من                -٤٠
 مدرسـة   ١٣٦، كانت هناك    ١١-٢٠١٠ويف الفترة   .  يف دول االحتاد األورويب    أكرب الشبكات 

 .للتعليم العام متارس نشاطها يف ليتوانيا وتعتمد البولندية أو الروسية لغة أساسية يف التعليم
وقال الوفد إن النموذج الليتواين يعترب حالة فريدة من نوعهـا يف الـسياق األورويب،                 -٤١

ألقليات القومية بتلقي التعليم بلغتهم األم من الصف األول حىت الـصف            حيث ُيسمح ألبناء ا   
وتنص التشريعات الوطنية على أن تعتمد املؤسسات التعليمية اللغة األم يف تعلـيم             . الثاين عشر 

 ٨٥مجيع املواد الدراسية ما عدا الليتوانية ولغات األقليات القومية األخرى، وهو ما ميثل حوايل               
وقد جرى حتديث النموذج التعليمي اخلاص باألقليات       . إمجايل عدد ساعات التعليم   يف املائة من    

القومية ليتماشى مع معايري االحتاد األورويب، وهو يسعى إىل توفري فـرص متـساوية ألبنـاء                
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األقليات القومية للحصول على التعليم يف مجيع املراحل، وال سيما من خالل وضـع معيـار                
   .لغة الليتوانية يف مجيع املؤسسات التعليمية العاملة يف ليتوانياموحد إلجراء امتحان ال

 من هذا العام سيتم ختصيص ساعات إضافية خالل حـصة تـدريس اللغـة               وبدءاً  -٤٢
وسـوف  . الليتوانية يف املدارس املخصصة لألقليات القومية لتطوير مهارات اللغة الليتوانيـة          

ذين خيوضون امتحان اللغة الليتوانية وآداهبا خالل       يستفيد خرجيو مدارس األقليات القومية ال     
الفترة االنتقالية، من تنازالت وإعفاءات شىت من قبيل متديد مدة االمتحان وإمكانية استخدام             

 .القواميس واعتماد معايري أقل صرامة يف التقييم

نظمة ويعد تشجيع التسامح من خالل التعليم من بني أولويات ليتوانيا يف ترؤسها مل              -٤٣
.  ملوضوع احملرقة   كبرياً األمن والتعاون يف أوروبا على الصعيد اإلنساين، ولذلك أولت اهتماماً         

 إلحياء ذكرى ضـحايا اإلبـادة   وكانت ليتوانيا من أوائل البلدان األوىل اليت خصصت يوماً     
 ٢٣ يقـضي بـإعالن      ، أصدر الربملـان قـراراً     ١٩٩٤ففي عام   . اجلماعية لألمة اليهودية  

 . إلحياء ذكرى حمرقة اليهود وطنياًيوماً) ١٩٤٣تصفية غيتو فيلنيوس يف عام (سبتمرب /أيلول

 من مناهج التاريخ اإللزامية وقد أُدرجت يف سـياق تـاريخ            وتشكل احملرقة جزءاً    -٤٤
كما جيري التطرق ملوضوع احملرقة يف ختصصات مثـل علـم           . احلرب العاملية الثانية األوسع   

وقد تعززت التوعية بشأن احملرقة إىل حد       . ينية والتربية املدنية، واألدب   األخالق، والتربية الد  
كبري بفضل مسامهة فرقة العمل للتعاون الدويل للتوعية باحملرقة وإحيـاء ذكراهـا وإعـداد               

 .٢٠٠٠البحوث عنها اليت تتعاون معها ليتوانيا منذ عام 

يتوانية لغة رمسية للدولـة      من دستور اجلمهورية اللغة الل     ١٤وكرست أحكام املادة      -٤٥
، أما يف اجملاالت اخلاصة فُيـسمح        مطلقاً يعترب استخدام اللغة الليتوانية يف احلياة العامة شرطاً       (

 أو  لألشخاص الذين ينتمون إىل إحدى األقليات القومية باستخدام أي لغة خيتاروهنا شـفهياً            
ص الذين ال يتقنون اللغة الرمسيـة       ومبوجب األنظمة القانونية يف ليتوانيا حيق لألشخا      ). خطياً

االستعانة خبدمات الترمجة يف اإلجراءات القانونية واإلجراءات اإلدارية املتبعة يف دعاوى اجلنح 
 .والدعاوى اجلنائية و الدعاوى املدنية

 يف مجهورية ليتوانيا باستخدام لغة أقليـة مـن          وال تسمح القوانني املعمول هبا حالياً       -٤٦
وقد أعد  . مية إىل جانب اللغة الرمسية للدولة يف األمساء الرمسية للمواقع التارخيية          األقليات القو 

فريق عامل ضم مسؤولني وممثلني عن األقليات الوطنية مشروع قانون أويل بشأن األقليـات              
 ثنائيـة اللغـة يف      طبوغرافية جتيز بصورة قانونية استخدام إشارات       ووَضع أحكاماً . القومية

ومبوجب مشروع القانون األويل ُيـسمح      . تقطنها األقليات القومية بأعداد كبرية    املناطق اليت   
ألبناء تلك األقليات مبخاطبة الكيانات اإلقليمية التابعة لإلدارة العامة والبلديات بلغتـهم األم             

 .إذا طُلب منهم ذلك
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.  نـسمة  ٢ ٥٠٠ لتعداد السكان، يناهز عدد أقلية الروما القومية يف ليتوانيا           ووفقاً  -٤٧
ويعيش أكثر من نصف عدد الروما يف ليتوانيا مبنأى عن املشاكل االجتماعية احلادة وغريهـا               

ويتناثر هؤالء يف مجيع أحناء البالد، ويتمتعون بعيشة راضية يف اجملاالت الثقافية            . من املشاكل 
يواجه ) وغريهايف فيلنيوس،   (ويف املقابل هناك أماكن عديدة      . واالقتصادية والتعليمية واملهنية  

 .فيها أبناء الروما حتديات يف أغلب األحيان وال سيما على الصعيد االجتماعي

فقد ُنفِّـذ   . ونفذت ليتوانيا برناجمني يتعلقان بالروما على صعيد الواليات والبلديات          -٤٨
 لتحقيـق ثالثـة     ٢٠١٠-٢٠٠٨الربنامج الوطين إلدماج الروما يف اجملتمع الليتواين للفترة         

ضمان اإلدماج الكامل لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليـة         ) أ: ( أساسية هي كالتايل   أهداف
تعزيز مشاعر التسامح والثقة    ) ب(الروما يف اجملتمع الليتواين واحلد من االستبعاد االجتماعي؛         

حتسني الظروف املعيشية للروما يف املنـاطق الـيت         ) ج(بني الناس جتاه أقلية الروما القومية و      
 عـن   وتعمل وزارة الثقافة بالتشاور مع مؤسسات أخرى فضالً       .  فيها بأعداد كبرية   يعيشون

ممثلني عن أقلية الروما القومية على إعداد خطة عمل إلدماج الروما يف اجملتمع الليتواين تشمل               
 .٢٠١٥-٢٠١٣الفترة 

    زاء منرك عن قلقها إزاء سن ليتوانيا تشريعاً ينم عن رهـاب املثليـة وإ             اوأعربت الد   -٤٩
وأشـارت إىل   .  من مقترحات تقوض حقوق األقليات اجلنـسية       ما عرض يف الربملان مؤخراً    

وأثارت مـسألة األوضـاع يف      . التوصيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية يف هذا الصدد        
 األوضـاع   وخصت بالذكر . السجون، وال سيما االكتظاظ وسوء سلوك موظفي السجون       

، وهي أوضاع أدانتها احملكمة األوروبيـة حلقـوق         Lukiškės السائدة يف سجن لوكيسكس   
 . توصياتالدامنركوقدمت . اإلنسان وأمني املظامل يف ليتوانيا

، رددت  ٢٠٠٥وإذ أعربت أملانيا عن ترحيبها بتعزيز قانون تكافؤ الفـرص لعـام               -٥٠
نـصري  املعلومات املتعلقة بتزايد استهداف األقليات غري األوروبيـة بأعمـال العنـف الع            

وتصرحيات الكراهية، وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة            
وإذ أشارت أملانيا إىل اجلهود املبذولة      . هذه املسألة وسبل االنتصاف املتاحة لضحايا التعصب      

 ملعاجلة مشكلة اكتظاظ السجون سألت ليتوانيا عن التدابري اليت تنـوي اختاذهـا لالرتقـاء              
وفيما حتدثت عن ورود تقارير بـشأن االحتجـاز         . بظروف االحتجاز إىل مستوى مقبول    

السابق للمحاكمة لفترات طويلة واالحتجاز اإلداري، سألت عما ستقوم به ليتوانيا للتصدي            
 .هلذه املمارسة

. وهنأت سويسرا ليتوانيا على مواقفها البنَّاءة واملنفتحة يف اهليئات املتعددة األطراف            -٥١
وأعربت عن شواغل بشأن قانون محاية      . وشددت على ضرورة مكافحة العنصرية بكل عزم      

القصر ضد األثر الضار الناجم عن اإلعالم وبشأن التعديالت اجلديدة اليت تنطوي على التمييز       
وأشارت سويسرا إىل التحقيقات    . ضد املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً      
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ا السلطات الوطنية بشأن إقامة مراكز اعتقـال سـرية بالتعـاون مـع وكالـة                اليت أجرهت 
 .وقدمت سويسرا توصيات. االستخبارات املركزية

. ٢٠١١-٢٠٠٩وأشادت أستراليا باعتماد احلكومة للربنامج الوطين ملكافحة التمييز للفترة            -٥٢
جون ومراكز االحتجـاز    ورحبت باجلهود اليت تبذهلا ليتوانيا ملعاجلة تردي األوضاع يف الس         

لكنها أعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير تتعلق باإلساءة البدنية واالكتظاظ وانعدام الشروط             
 وأعربت أستراليا عن قلقها أيضاً    .  عن طول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة      الصحية، فضالً 

 عن ضعف   ي فضالً إزاء ما يعانيه جمتمع الروما من تدين يف مستوى املعيشة واستبعاد اجتماع           
 .وقدمت أستراليا توصيات. متويل الربامج اليت هتدف إىل إدماجهم

 بالتقدم الكبري الذي أحرزته ليتوانيا يف جمال محاية حقـوق           وأحاطت إستونيا علماً    -٥٣
اإلنسان منذ أن استعادت استقالهلا، ونوَّهت بتصديقها على صـكوك حقـوق اإلنـسان              

وأشادت مبا حققته ليتوانيا من إجنـازات       . ع اإلجراءات اخلاصة  األساسية، وبتعاوهنا الكامل م   
هامة فيما يتعلق بضمان حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية وتشجيع مشاركتهم يف             

كما أثنت إستونيا على ليتوانيا ملا أجنزته يف جمال املساواة         . كافة جماالت اجملتمع مشاركة فعالة    
وأشادت بالتدابري اليت اختـذهتا     . ود ملكافحة العنف ضد املرأة    بني اجلنسني وما بذلته من جه     

 .ليتوانيا لتعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع

وتساءلت سلوفينيا عما تعتزمه ليتوانيا فيما يتعلق بالتـصديق علـى الربوتوكـول               -٥٤
القاسـية أو   االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             

واستفسرت عن التدابري اليت اتُّخذت استجابةً لشواغل وتوصيات كـل   . الالإنسانية أو املهينة  
من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلـق             

 .وقدمت سلوفينيا توصيات. حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وأشارت إىل  . ا على تويل رئاسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا        وهنأت اجملر ليتواني    -٥٥
والحظت بارتياح أن ليتوانيا عملت على مكافحـة االجتـار          . أمهية محاية األقليات القومية   

وأعربت اجملر  . بالبشر على سبيل األولوية، وسألت عن التدابري املتخذة إلعادة تأهيل الضحايا          
قلة شىت مثل مكتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفـرص          عن ارتياحها لوجود مؤسسات مست    

وأمني مظامل األطفال ورحبت جبهود ليتوانيا الرامية إىل مواءمة إطارها التشريعي مع مبـادئ              
 ً.وقدمت اجملر توصية. باريس

      وأشادت تركيا جبهود ليتوانيا يف سبيل حتسني حالة حقـوق اإلنـسان الوطنيـة،                -٥٦
تعلق باملساواة بني اجلنسني، وتوفري الرعايـة لألطفـال واألشـخاص ذوي            وال سيما فيما ي   

والحظـت  . اإلعاقة، وحقوق األقليات، ومكافحة االجتار بالبشر، وحتسني أوضاع السجون        
عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية على الرغم من              

ورحبت تركيا بوضع بـرامج تتعلـق       . هبذا الدور وجود العديد من املؤسسات اليت تضطلع       
 .وقدمت تركيا توصية. بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال
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وأثنت األرجنتني على ليتوانيا على تعاوهنا املستمر مع املكلفني بواليـات يف إطـار         -٥٧
اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان من أجل حبث حالة حقـوق اإلنـسان يف               

 .وقدمت األرجنتني توصيات. البالد

وهنأت بولندا ليتوانيا على ما حققته من إجنازات يف جمال حقوق اإلنـسان منـذ                 -٥٨
     وشددت على أن ليتوانيا ألغت قانوهنا اخلـاص باألقليـات القوميـة يف             . استعادة استقالهلا 

ـ          ٢٠١٠عام   اء احملليـة   ، فأصبحت اإلدارة واحملاكم تلجأ بانتظام، إىل حظر استخدام األمس
كما أكدت بولندا أن القـانون الليتـواين        . للمواقع بلغة األقليات القومية وباللغة الرمسية معاً      

ينص على اعتماد األجبدية الليتوانية حصراً يف الكتابة يف احلياة العامة ال سيما يف الوثائق اليت                
 .وقدمت بولندا توصيات. يتم إصدارها ألفراد األقليات القومية

 بإنشاء مكاتب خمتلفة تابعة ألمني املظامل، واعترفت بـدورها          أحاطت الربازيل علماً  و  -٥٩
وأشادت باختاذ ليتوانيا تدابري بشأن املـساواة       . اإلجيايب يف تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة      

بني اجلنسني لكنها أشارت إىل التحديات اليت ما تزال قائمة مثل الفجوة يف األجور بني الرجال                
 أهنا   بوضع برامج ترمي إىل إدماج األقليات العرقية يف اجملتمع إال          وأحاطت الربازيل علماً  . والنساء

والحظت أن ليتوانيا التزمت بـالتحقيق يف       . أعربت عن قلقها إزاء أعمال التمييز اليت أُفيد عنها        
 .وقدمت الربازيل توصيات. تداعيات تدابري مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان

واعترفت إسبانيا باخلطوات القانونية اليت اختذت لتعزيز العدالة يف ليتوانيا من خالل              -٦٠
 بتعاوهنا البنَّاء مع اإلجـراءات       املتعلق باملساواة يف املعاملة، وأحاطت علماً      ٢٠٠٥قانون عام   

 علـى    عاماً ١٨وأشارت إسبانيا إىل ارتفاع معدل اإلجهاض بني الفتيات دون سن           . اخلاصة
، وتساءلت عما إذا كان     ٢٠١٢-٢٠٠٨م من وضع برنامج بشأن صحة الطفل للفترة         الرغ

األمر يستلزم وضع برامج حمددة بشأن الصحة اإلجنابية والتثقيف اجلنسي تستهدف املراهقني،            
 .وقدمت إسبانيا توصيات. ال سيما يف املناطق الريفية

 إهنا تقدر صـراحتها بـشأن       ورحبت فنلندا بالتزام ليتوانيا حبقوق اإلنسان وقالت        -٦١
ورددت فنلندا الشواغل اليت أعربت عنـها       . التحديات اليت ما زالت تواجهها يف هذا اجملال       

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن ضعف فرص الفتيات والنساء يف االسـتفادة مـن                
 .وقدمت فنلندا توصيات. خدمات تنظيم األسرة

 طرحها املشاركون يف احلوار التفاعلي، قال وفد ليتوانيا          على بعض األسئلة اليت    ورداً  -٦٢
إن ما ذكرته بولندا عن وضع شروط تتعلق باللغة يف كتابة األمساء الطبوغرافية يستند إىل آراء                

 .وليس إىل حقائق

وفيما يتعلق باحلماية من العنف املرتيل، قالت ليتوانيا إن مثة قانون جديد اعُتمـد يف                 -٦٣
غري أن  . ة، وُشرع يف تنفيذه منذ عهد قريب وإنه من السابق ألوانه تقييم آثاره            اآلونة األخري 

 .احلكومة على استعداد لبذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد
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وبشأن قضاء األحداث، أشارت ليتوانيا إىل اعتماد تدابري جديدة تتعلق على وجـه               -٦٤
  خاصـاً   تلقى ضباط الشرطة تدريباً    فقد. اخلصوص، مبهام الشرطة واألنشطة اليت تضطلع هبا      

 .بشأن التعامل مع األحداث وأُنِشئت مرافق الحتجازهم يف مراكز الشرطة يف ظروف مالئمة

ورغم أن عدد اجلرائم املرتكبة ضد األطفال يثري القلق فإن عدد اجلـرائم اخلطـرية                 -٦٥
 إىل حتديث من خالل     ويتطلب نظام السجون الذي حيتاج    .  يف ليتوانيا  والعنيفة يشهد تراجعاً  

أما إدخال حتسينات على الزنازين . تشييد بنية أساسية جديدة، استثمار مزيد من املوارد املالية       
 . يف مراكز الشرطة فقد اختذ القرار بشأنه

وطرأ حتول كبري فيما يتعلق بقرار قاضي التحقيق بشأن شرعية االحتجاز، وهو قرار               -٦٦
وأصبح من اجلائز اليوم، الطعن يف هذا القرار أمام        . ٢٠٠٧ونيه  ي/ حىت حزيران  ظل يعترب هنائياً  

وأشار وفد ليتوانيا إىل توصية قدمتها أملانيا فقال إن وزارة العدل قدمت            . حمكمة أعلى درجة  
 .مشروع قانون إىل الربملان يتعلق بالعقوبات البديلة

ـ             -٦٧ ي البلـد األول    وخبصوص مراكز االعتقال السرية، شدد الوفد على أن ليتوانيـا ه
والوحيد حىت اآلن، الذي شرع يف إجراء حتقيق برملاين معمق بشأن مزاعم عن نقـل وحـبس              

وأظهر التحقيق أنه مت    . أشخاص حتتجزهم وكالة االستخبارات املركزية ومضى فيه حىت النهاية        
 هتيئة بعض الظروف حلبس احملتجزين بيد أنه مل تتوفر أدلة قانونية تثبت أن ذلك قـد حـدث                 

 إىل  ولتعميق البحث يف املسألة، قام مكتب املدعي العام بإجراء حتقيق جنائي اسـتناداً            . بالفعل
ويف حال ظهـور    . وخلُص إىل عدم وجود ضرورة للقيام بأي إجراءات إضافية        . الوقائع املثبتة 

وقد أثنت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبـا       . وقائع ومالبسات جديدة، ستخضع لتحقيق دقيق     
 مع منظمة   وخالل اجتماع عقده وزير العدل مؤخراً     .  التحقيق الربملاين الذي أجرته ليتوانيا     على

العفو الدولية اطلع على تفاصيل عن وجود حاالت احتجاز سري مل تكن تعلم عنها احلكومـة           
وليتوانيـا علـى    . وأُبلغ مكتب املدعي العام هبذه الوقائع وجيري التحقيق فيها بالفعل         . من قبل 
 . داد للتعاون هبذا الشأن وتقدر املشورة اليت تسديها املنظمات الدولية أميا تقديراستع

وأشادت شيلي جبهود ليتوانيا يف جمال محاية حقوق اإلنسان ومنها بوجـه خـاص                -٦٨
التصديق على خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، والتعاون مع املكلفني بواليات         

والحظت شيلي  . اخلاصة والقيام مببادرات يف جمال املساواة بني اجلنسني       يف إطار اإلجراءات    
أن ليتوانيا تكفل ألقلياهتا املساواة يف التمتع حبقوقها الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة           

 .  وقدمت شيلي توصيات. والثقافية وأهنا تعترف هبويتها القومية واستمرار إرثها الثقايف

 بانضمام ليتوانيا إىل معظم صكوك حقوق اإلنسان وبتعاوهنا         وأحاطت هولندا علماً    -٦٩
وأقـرت  . الوثيق مع هيئات املعاهدات ومع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة           

بوجود إطار قانوين عام لتعزيز حقوق اإلنسان، لكنها أعربت عـن شـواغل إزاء التـدابري               
ملثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة          التشريعية اليت تؤثر على ا    

وفيما اعترفت هولندا جبهود ليتوانيا الرامية إىل إدماج األقليات، رددت املعلومات           . اجلنسانية
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. اليت تفيد بأن الفرص املتاحة أمام أبناء الروما ال تزال حمدودة وأهنم يعانون مـن التعـصب                
    . وقدمت هولندا توصيات

وأثنت التفيا على التزام ليتوانيا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وعلى تعاوهنـا مـع           -٧٠
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وأشارت إىل أهنا من أوائل البلدان اليت وجهت            

والحظت بارتياح أن مكافحة االجتار بالبشر كـان مـسألة ذات أولويـة      . هلم دعوة دائمة  
للحكومة وشددت على اجلهود اليت بذلتها يف سبيل إرساء نظام فعال ملراقبة االجتـار       بالنسبة  

. اقتصادية وصحية وقانونية ومالية وغريهـا      - بالبشر ومنعه يشمل تدابري تثقيفية واجتماعية     
 .    وقدمت التفيا توصية

ان  جبهود ليتوانيا يف سبيل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـس          وأحاطت املكسيك علماً    -٧١
وخاصة منها وضع برامج لتعزيز حقوق املرأة، وسن قانون خاص بالتعليم يأخذ يف االعتبـار        
احتياجات األقليات وحقوقها، واعتماد برنامج يتعلق مبنع االجتار بالبشر، والتـصديق علـى      

 عن برنامج   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا فضالً         
 .  وقدمت املكسيك توصيات. ف ضد األطفالمنع العن

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن ليتوانيا تولت رئاسة جمتمع الدميقراطيات           -٧٢
وقالت إن ليتوانيا كانت شـريكتها يف تأسـيس   . ٢٠١١-٢٠٠٩هبمة وجناح خالل الفترة    

ل حتت إشـراف جمتمـع      فريق عامل جديد يعىن باملساواة بني اجلنسني وحبقوق املرأة ويعم         
، يف استضافة هيئـة     ٢٠١٠كما كان هلا قصب السبق بني بلدان البلطيق عام          . الدميقراطيات

وأحاطت الواليات املتحدة األمريكيـة     . أوروبية هي املعهد األورويب للمساواة بني اجلنسني      
وقـدمت  . ود باعتماد القانون املتعلق بالعنف املرتيل لكنها دعت إىل بذل مزيد من اجله            علماً

 .    الواليات املتحدة توصيات
ورحبت سلوفاكيا بالتقدم الذي أحرزته ليتوانيا يف حتسني سجلها يف جمال حقـوق               -٧٣

كما أثنت على   . وأشادت بانضمامها إىل معظم صكوك حقوق اإلنسان األساسية       . اإلنسان
مييز املباشر أو غـري      املتعلق بتكافؤ الفرص والذي حيظر الت      ٢٠٠٥ليتوانيا لسنها قانون عام     

     عن تنفيذها للربنامج اخلاص مبراقبة االجتـار بالبـشر ومنعـه            املباشر ألسباب خمتلفة فضالً   
 .  وقدمت سلوفاكيا توصيات. ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة 

ونظرت أوكرانيا بعني الرضا إىل جهود ليتوانيا فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنـسان               -٧٤
وأعربـت عـن    . املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     وإىل ما تبديه من انفتاح مع       

تقديرها ملشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين ورأت أن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق    
 ملبادئ باريس من شأنه أن يساعد ليتوانيا يف معاجلة املسائل املتعلقـة حبقـوق               اإلنسان وفقاً 

يا على اختاذ مزيد من التدابري للقضاء على التنمط اجلنساين          وشجعت أوكرانيا ليتوان  . اإلنسان
وشددت على أمهية األولويات الثالث احملـددة يف        . وتقليص الفجوة يف األجور بني اجلنسني     

 .  استراتيجية تطوير السياسة الوطنية املتعلقة باألقليات
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 عن إنـشاء    فضالًورحبت رومانيا بإنشاء مكتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص            -٧٥
لكنها أشارت إىل الشواغل الـيت      . ٢٠٠٩أول معهد أورويب للمساواة بني اجلنسني يف عام         

. أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن استمرار ممارسة التمييز ضـد املـرأة               
لطفـل،  وبينما أشادت جبميع املبادرات اليت قامت هبا ليتوانيا من أجل تعزيز ومحاية حقوق ا             

 داخل األسرة بـل ويف املـدارس        الحظت أن ممارسة العقوبة البدنية أمر مشروع خصوصاً       
 .     وقدمت رومانيا توصيات. ومؤسسات رعاية الطفولة أيضاً

 بانضمام ليتوانيا إىل صكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة     وأحاطت أذربيجان علماً    -٧٦
.  بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة       األساسية ورحبت مبا تبديه من تعاون مع املكلفني       

. والحظت أهنا ال متلك مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنـسيق الدوليـة         
 واملؤسسات لـضمان املـساواة بـني        يجان إدخال إصالحات على القوانني    والحظت أذرب 

. ٢٠٠٦ يف عـام     اجلنسني مبا يف ذلك اعتماد االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة          
 من قبل   للقوة املفرط ستخدامورددت الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات بشأن اال        

 .        وقدمت أذربيجان توصيات. القوانني إنفاذ موظفي

والحظت الكونغو أن ليتوانيا عمدت إىل فصل السلطات، وصدقت علـى صـكوك              -٧٧
فتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار       حقوق اإلنسان الدولية األساسية ووجهت دعوة م      

ورحبت الكونغو بالتقدم احملرز يف اجملاالت املتعلقة بتكافؤ الفـرص بـني            . اإلجراءات اخلاصة 
.  الطفل، ومحاية البيانات، والسلوك املهين يف ممارسة العمل الصحفي         وقالرجال والنساء، وحق  

 إطار األولويات الوطنية وشجعت ليتوانيـا       وأعربت عن ترحيبها مبكافحة العنف ضد املرأة يف       
 .   يف إصالحاهتا التشريعية املتعلقة بالتمييز وجبميع أشكال التعصبعلى املضي قدماً

ورحبت أوروغواي جبهود ليتوانيا الرامية إىل مكافحة التمييـز لكنـها الحظـت               -٧٨
د جمتمع الرومـا    استمرار األعمال اليت تنم عن كره األجانب وممارسات العزل العنصري ض          

وأقرت بالتدابري اليت اختذهتا ليتوانيا من أجل مواءمة سياساهتا مـع اتفاقيـة             . بشكل أساسي 
 إىل التمييز الذي يتعرض له أطفال األسر الـضعيفة واألطفـال            رتحقوق الطفل لكنها أشا   

ن يف  ذوي اإلعاقة وأطفال الروما وأطفال الالجئني أو ملتمسي اللجوء واألطفال الذين يعيشو           
 .     وقدمت أوروغواي توصيات. املناطق الريفية

والحظت أفغانستان تعاون ليتوانيا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة             -٧٩
ورحبت . بشكل متواصل، وهو ما يدل على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البالد            

يجية الوطنية ملكافحة العنـف ضـد املـرأة    باعتماد القانون اخلاص بتكافؤ الفرص واالسترات  
.  عن إنشاء مكتب أمني املظامل املعين حبقوق الطفـل          من العنف املرتيل فضالً    يةوقانون احلما 

 .  وقدمت أفغانستان توصيات

 فيما يتعلق باالستعراض الـدوري       متكامالً وأثنت ماليزيا على ليتوانيا التباعها هنجاً       -٨٠
التحول الدميقراطي اليت اخنرطت فيها وجدول األعمـال الـذي       الشامل وأشارت إىل عملية     
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وضعته لتحرير االقتصاد منذ استعادة استقالهلا حمرزةً مكاسب تثري اإلعجاب يف جمال حقوق             
 ماليزيا أن ليتوانيا تأثرت باألزمات االقتصادية العاملية اليت كانـت هلـا             ظتوالح. اإلنسان

بت عن ثقتها بأن ليتوانيا ستظل على التزامها حبماية         تداعيات على حقوق اإلنسان لكنها أعر     
 .     وقدمت ماليزيا توصيات. حقوق اإلنسان

وقال وفد ليتوانيا إن محاية حقوق اإلنسان هي عملية معقدة، كل إجناز ُيحرز بشأهنا       -٨١
، كان التحدي الذي واجـه       تقريباً  عاماً ٢٠فمنذ  . تتمخض عنه حتديات ومعضالت جديدة    

 يقوم على دمج حقوق اإلنـسان يف مجيـع          ا يتمثل يف إرساء نظام قانوين جديد متاماً       ليتواني
وال خيتلف شركاء ليتوانيا الدوليون على أهنا متكنت مـن          .  اليومية حلياةالتشريعات ومناحي ا  

 . إجناز هذه املهمة

إىل واعترب الوفد أن التعليقات والتوصيات اليت صدرت عن االحتاد الروسي ال تستند               -٨٢
 إىل  ١٩٤٠وذكَّر باملراحل الثالث اليت خضعت فيها البالد لالحتالل منذ عام           . حقائق صلبة 

وأكـدت  . أن نالت استقالهلا، وقال إن مجيع القوات احملتلة مل تكن تعترف حبقوق اإلنسان            
 ملالحقة مجيع اجملرمني الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية بغض النظر عـن        ستعدادهاليتوانيا ا 

يديولوجيتهم ودعت االحتاد الروسي إىل مزيد من التعاون من أجل العثـور علـى هـؤالء              إ
 . اجملرمني املزعومني

وشددت ليتوانيا على أن التحدي األساسي من الناحية النظرية يكمن يف التحقق من               -٨٣
وما قانون محاية القصر ضـد      . أن كافة حقوق اإلنسان مكفولة وليس فقط أكثرها شيوعاً        

ر الضار الناجم عن اإلعالم على سبيل املثال، إال منوذج لكيفية التوفيق بني رؤى خمتلفـة                األث
وقالت ليتوانيا إهنا تتقبل بصدر رحـب االنتقـادات املتعلقـة           .  اإلنسان قبشأن محاية حقو  

 .   باخليارات اليت جلأت إليها ملعاجلة املسائل العويصة

قوق اإلنسان تضطلع هبا الوزارات املختصة يف       وأشارت ليتوانيا إىل أن مهمة إنفاذ ح        -٨٤
بيد أن إرساء مبدأ الشفافية يف العملية التشريعية أتاح يف اآلونة األخرية، فرصـاً   . املقام األول 

 .عظيمة أمام اجملتمع املدين للمشاركة يف سن القوانني ورسم السياسات

 يف جمال محاية  كبرياً تقدماًورأت ليتوانيا أنه من اإلنصاف القول إمجاال، إهنا أحرزت         -٨٥
 .   حقوق اإلنسان وال سيما احلقوق املدنية والسياسية اليت حظيت بضمانات كافية

وخبصوص حرية التجمع السلمي ذكرت ليتوانيا أهنا مكفولة مبوجب القانون الـذي     -٨٦
 علـى   وحترص احملاكم يف ليتوانيا   . ينص على قيد وحيد يتعلق بضرورة كفالة السالمة العامة        

وتأكيـداً لكالمهـا    . عدم استخدام السالمة العامة لفرض قيود غري معقولة على تلك احلرية          
يف مدينة فيلنيوس ، ٢٠١٠ تفاخر مثليي البلطيق عام  منها تنظيم استعراضةساقت ليتوانيا أمثل 

 .  واحلركة االحتجاجية اليت نظمتها النقابات أمام الربملان
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كره ملمثلي مجيع الدول على ما أدلوا به مـن تعليقـات            وأعرب وفد ليتوانيا عن ش      -٨٧
 . وتوصيات وأبدى أسفه لعدم متكنه من الرد على مجيع األسئلة لضيق الوقت

 **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 : الواردة أدناه بتأييد ليتوانياالتوصياتحتظى   -٨٨

لتزامات الدوليـة    مع اال  تنقيح القانون اجلنائي حبيث تتطابق متاماً       -١-٨٨
واإلقليمية ذات الصلة والعمل بوجه خاص، على ضمان محاية األقليات القومية           

 ؛)سويسرا(أو اإلثنية أو الدينية أو اللغوية 

تعزيز آلية تنفيذ التشريعات املعمول هبا مبا يف ذلك القوانني املتعلقة         -٢-٨٨
 ؛)روسيا(مبكافحة التمييز ومظاهر العنصرية 

 تعزيز القوانني الرامية إىل القضاء على العنف القائم على          مواصلة  -٣-٨٨
 ؛)أفغانستان(أساس نوع اجلنس 

االمتناع عن اعتماد تدابري تشريعية جترم العالقات اجلنسية بـني             -٤-٨٨
املثليني أو تنتهك احلقوق يف حرية التعبري وعدم التمييز ضد املثليـات واملثلـيني       

 ؛ )بلجيكا(اً ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسي

االمتناع عن اختاذ مبادرات تشريعية قد تؤدي إىل جتـرمي إقامـة              -٥-٨٨
 ؛)سلوفينيا(عالقات جنسية بالتراضي بني املثليني الراشدين 

تعزيز اإلطار القانوين احمللي ملعاقبة العزل العنصري وزيادة التدابري           -٦-٨٨
 ماثلة يف إقليمهـا وفقـاً     جبميع أنواعها ملنع وحظر واستئصال كل املمارسات امل       

    ؛)أوروغواي( من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ٣للمادة 

اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان التطبيق الكامل للتشريعات املعمول          -٧-٨٨
  ؛)ماليزيا(هبا يف جمال مناهضة العنصرية والتمييز العنصري 

ئية فيما يتعلـق مبعاقبـة      تعزيز تشريعاهتا وال سيما تشريعاهتا اجلنا       -٨-٨٨
األعمال العنصرية واختاذ تدابري عملية وفعالة بغية مكافحة مجيع أشكال التمييـز          

 ؛)فرنسا( عن حظر مثل هذا السلوك وتغليظ العقوبة املفروضة عليه فضالً

__________ 

  .مل جير حترير االستنتاجات والتوصيات  **  
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العمل على زيادة الرقابة التنظيمية واملؤسسية على موظفي إنفـاذ            -٩-٨٨
 بغية تفادي حاالت االستخدام املفرط للقوة ضـد         القوانني وأفراد قوات األمن   
 ؛)إسبانيا(احملتجزين وإساءة معاملتهم 

تعزيز مكتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص ال سيما من خـالل              -١٠-٨٨
توفري املوارد املالية الالزمة لضمان امتثاله للمعـايري الدوليـة يف هـذا الـشأن             

  ؛)اجلزائر(

اواة بني اجلنسني فيما يتعلق بـاملوارد البـشرية         تدعيم هيكل املس    -١١-٨٨
 ؛)أذربيجان(واملالية 

مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل محاية حقوق األطفال الـضحايا            -١٢-٨٨
 ؛)إيران(

اعتماد مزيد من التدابري الفعالة اليت تكفل متتع مجيع األطفـال يف              -١٣-٨٨
 مـن اتفاقيـة     ٢ مع املادة    متاشياًكافة أرجاء ليتوانيا بكامل حقوقهم دون متييز        

 ؛) أوروغواي(حقوق الطفل 

اختاذ مزيد من التدابري الفعالة ملعاجلة املشاكل املتعلقة باسـتغالل            -١٤-٨٨
 ؛)أفغانستان(النساء والفتيات جنسياً وارتكاب أعمال عنف ضدهن 

 ؛)إيران(تشجيع التنوع الثقايف وتقبل التعددية الثقافية   -١٥-٨٨

زيز السياسات احلكومية الرامية إىل حتقيق الوئـام فيمـا بـني            تع  -١٦-٨٨
 ؛  )بيالروس(األقليات اإلثنية والتنوع الثقايف 

توثيق التعاون مع اجملتمع املدين بشأن قـضايا حقـوق اإلنـسان              -١٧-٨٨
 ؛ )النرويج(

احلرص على مالحقة من يتسبب يف حوادث العنـصرية وكـره             -١٨-٨٨
   ؛)إيران(األجانب 

وضع خطة عمل ترمي إىل منع االعتداءات العنـصرية يف أقـرب      -١٩-٨٨
 ؛)سويسرا(وقت ممكن لكي يعيش أفراد الفئات الضعيفة آمنني موفوري الكرامة 

مواصلة تعزيز التدابري املتخذة ملنع ومكافحة التمييز وللتحقيق يف           -٢٠-٨٨
 ؛)الربازيل(االدعاءات املتعلقة جبرائم الكراهية 

اجلهود ملكافحة التنميط االجتماعي الذي يغذي مـشاعر        تكثيف    -٢١-٨٨
 ؛  )روسيا(التحامل على األقليات القومية 
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رفض مواقف التعصب والنظر يف اعتماد استراتيجية خاصة بتوفري           -٢٢-٨٨
إعالم متوازن وموضوعي للسكان من خالل نظام التعليم واحلمالت الرامية إىل           

   ؛)النرويج (تغيري املواقف والتصرحيات السياسية

القيام حبمالت للتوعية العامة حملاربة مظاهر التمييز والعنصرية، مبا           -٢٣-٨٨
يف ذلك كره األجانب ورهاب املثليني ومعاداة السامية وما إىل ذلك من أشكال             
التعصب ملواصلة محاية وتعزيز احلقوق اخلاصة باألفراد املنتمني ألقليات، والسيما          

الواليـات  ( جنسياً وجمتمع الروما     املتحولنيشتهي اجلنسني و  املثليات واملثليني وم  
 ؛   )املتحدة األمريكية

دراسة إمكانية اختاذ تدابري إضافية ملكافحة التمييز ضـد         /النظر يف   -٢٤-٨٨
  ؛)األرجنتني(املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً 

ضـد املثليـات واملثلـيني      اختاذ إجراءات ترمي إىل جتنب التمييز         -٢٥-٨٨
 ؛)السويد(ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً يف القانون واملمارسة 

التمعُّن يف ما إذا كان التوازن املطلوب يتحقـق عنـدما ُيخـصص               -٢٦-٨٨
الشارع الرئيسي يف فيلنيوس ملرور مسريات النازيني اجلدد مبناسبة العيد الوطين بينما            

فة كاملثليات واملثليني ومـشتهي اجلنـسني واملتحـولني    ُيمنع على اجملموعات الضعي   
  ؛)النرويج (جنسياً استعمال نفس الشارع وتوجيهها إىل أماكن أقل ارتياداً

اختاذ مزيد من اخلطوات للقضاء على التمييز ضد األشخاص على            -٢٧-٨٨
 ؛)آيرلندا(أساس ميلهم اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 

حد الستمرار املواقف الذكورية والقوالب     تكثيف جهودها لوضع      -٢٨-٨٨
مجهوريـة  (النمطية املتعلقة باألدوار واملسؤوليات املـسندة للمـرأة والرجـل           

   ؛)مولدوفا

 ؛)رومانيا(تكثيف جهودها للقضاء على التنميط اجلنساين   -٢٩-٨٨

تعزيز تدابريها لضمان إجراء حتقيقات فعالة يف مجيـع ادعـاءات             -٣٠-٨٨
 املعاملة اليت يرتكبها املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القـوانني            التعذيب وإساءة 

  ؛)أذربيجان(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع مجيع أشكال العنـف والتحـرش             -٣١-٨٨
 ؛ )سلوفينيا(املرتبطة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ومالحقة املسؤولني عنها 

حة احلـصول علـى     توسيع خيارات تنظيم األسرة من خالل إتا        -٣٢-٨٨
جمموعة كاملة من وسائل منع احلمل احلديثة بسعر معقول على نطـاق أوسـع              

 ؛)فنلندا(
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مواصلة العمل على متكني املثليات واملثليني ومـشتهي اجلنـسني            -٣٣-٨٨
 ؛)أستراليا(واملتحولني جنسياً من ممارسة حقهم يف حرية التعبري والتجمع 

التعبري وحرية التجمع للجميع ال سيما      كفالة االحترام التام حلرية       -٣٤-٨٨
 ؛  )سلوفينيا( املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً

تيسري حصول األطفال املنتمني إىل اجملموعات األضـعف علـى            -٣٥-٨٨
 .   عن التعليماخلدمات االجتماعية والصحية فضالً

س وتعزيز لغة الروما    معاجلة مشكلة تسرب أطفال الروما من املدار        -٣٦-٨٨
 ؛)إيران(يف النظام املدرسي 

 وتنفيذ أشـكال     صرحياً حظر العقوبة البدنية داخل األسرة حظراً       -٣٧-٨٨
 ؛)رومانيا(احلظر القائمة 

اختاذ تدابري عاجلة ترمي إىل إدماج أطفال الرومـا يف املـدارس              -٣٨-٨٨
 ؛ )روغوايأو(النظامية وحل مشكلة معدالت التسرب بني هؤالء األطفال 

دعم وتطوير الربامج واملؤسسات التعليمية اخلاصـة باألقليـات           -٣٩-٨٨
 ؛)روسيا(القومية 

استخدام املنتديات القائمة أو اجلديدة على حنو أنـشط إلشـراك             -٤٠-٨٨
مجاعات الروما يف وضع وتنفيذ السياسات والسعي دون كلل لزيادة عدد أفراد            

 ؛ )ولنداه(الروما يف مجيع املؤسسات العامة 

إجراء حوار مباشر مع مجيع األقليات بـشأن املـسائل املتعلقـة              -٤١-٨٨
 ؛)النرويج(باعتماد لغاهتا يف التعليم 

النظر يف اختاذ مزيد من التدابري اليت تكفل إدماج جمتمع الرومـا              -٤٢-٨٨
 ؛)السويد(

مواصلة التحقيق يف تداعيات تدابري مكافحة اإلرهاب على حقوق           -٤٣-٨٨
ان مثل برامج االحتجاز السري بغية حصر االدعاءات املتعلقة بالتعذيب أو           اإلنس

باملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يتعرض هلـا احملتجـزون          
 ؛ )الربازيل(

وحتظى التوصيات التالية بتأييد ليتوانيا اليت تعترب أهنا قد ُنفِّذت فعالً أو هـي يف                 -٨٩
 :ذطور التنفي

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      -١-٨٩
 ؛)فرنسا(القسري 
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االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب           -٢-٨٩
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أقـرب              

 ؛)فرنسا(اآلجال 

 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        التصديق  -٣-٨٩
وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                

 ؛)أذربيجان(

النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة           -٤-٨٩
لالإنسانية أو  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا          

 ؛)األرجنينت(املهينة 

النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         -٥-٨٩
 ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٦-٨٩
 ؛)الربازيل(

تفاقية مناهـضة التعـذيب     التوقيع على الربوتوكول االختياري ال      -٧-٨٩
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والتصديق            

 ؛ )إسبانيا(عليه 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      -٨-٨٩
 ؛)إسبانيا(القسري 

ليها حـسب   التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب أو االنضمام إ         -٩-٨٩
 ؛)أوروغواي(االقتضاء 

العمل بسرعة على تنفيذ القانون اخلاص بتعويض الطوائف الدينية           -١٠-٨٩
   ؛)اململكة املتحدة(اليهودية الليتوانية عن املمتلكات غري املنقولة 

النظر بعناية يف إمكانية تعضيد عمل ومهام مؤسسات أمني املظـامل             -١١-٨٩
 ؛ )ماليزيا( ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان وفقاًالقائمة وإنشاء مؤسسة وطنية

 ملبـادئ بـاريس     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         -١٢-٨٩
 ؛)أذربيجان(

 ملبادئ باريس   تأسيس مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً        -١٣-٨٩
 ؛)اململكة املتحدة(

س تكـون    ملبادئ باري  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً       -١٤-٨٩
 ؛)تركيا(معتمدة، يف املستقبل القريب 
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 ؛)إسبانيا( ملبادئ باريس إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً  -١٥-٨٩

استقصاء إمكانيات تعزيز اختصاص ودور ووالية مكاتب محايـة           -١٦-٨٩
   ؛)النرويج(حقوق اإلنسان بقدر أكرب 

صـة حبمايـة حقـوق      االستمرار يف رفع مستوى أداء آلياهتا اخلا        -١٧-٨٩
اإلنسان من خالل إنشاء جملس تنسيقي حلقوق اإلنسان ضمن مؤسـسة أمـني             

 ؛  )مجهورية مولدوفا(املظامل لضمان امتثال إطار املؤسسة ملبادئ باريس 

 يف أقـرب  سبـاري  ملبادئ   إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً       -١٨-٨٩
 ؛)آيرلندا(وقت ممكن وتزويدها باملوارد الكافية 

حبث السبل الكفيلة بتقليص االعتماد على املؤسسات يف تـوفري            -١٩-٨٩
 ؛)آيرلندا(الرعاية لألطفال 

تعزيز تدابري محاية حقوق ومصاحل األطفال الضحايا والـشهود يف            -٢٠-٨٩
اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق          

استغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة، وفقـاً          ببيع األطفال وبغاء األطفال و    
 ؛ )شيلي(للتوصيات الواردة يف االتفاقية 

مواصلة رصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة   -٢١-٨٩
 ؛)اململكة املتحدة(

تنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إىل اإلدماج الفعال جملتمـع           -٢٢-٨٩
لعمالة والتعليم واألمن والقطاعني االجتمـاعي والـصحي،        الروما اليت تتعلق با   

وتركز على تعزيز لغة الروما وتسوية أوضاعهم مبنحهم وثـائق إثبـات اهلويـة      
 ؛  )املكسيك(

سن جمموعة من السياسات واإلجراءات تكون أكثر يف التـصدي            -٢٣-٨٩
 جتـاه   ملعاداة السامية ووضع استراتيجية وطنية لردع مشاعر التحامل والتعصب        

السكان اليهود وثقافتهم وال سيما فيما يتعلق بالنـصب واملواقـع التذكاريـة             
 ؛   )كندا(اليهودية يف ليتوانيا 

العمل بسرعة على وضع سياسات وإجراءات من أجل تعزيز محاية            -٢٤-٨٩
 حقوق اإلنسان وأنصارها    ١١١٧٤٨٣املعلومات اخلاصة واملالية املتعلقة بنشطاء    

 ؛)كندا( يف ليتوانيا الدوليني الالجئني

 يف تنفيذ تدابري حمددة للتوعية مبعايري حقوق اإلنـسان          املضي قدماً   -٢٥-٨٩
وخاصة فيما يتعلق مبناهضة التمييز وتثقيف اجملتمع وتدريب املهنيني العـاملني يف     

 ؛ )مجهورية مولدوفا(هذا احلقل 
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ذ مزيد مـن    مواصلة متويل الربامج الرامية إىل إدماج الروما واختا         -٢٦-٨٩
اخلطوات ملعاجلة مشكلة االستبعاد االجتماعي اليت يعاين منها الروما حـىت اآلن            

 ؛)أستراليا(

مواصلة تنظيم محالت توعية مالئمة ترمي إىل القضاء على املواقف            -٢٧-٨٩
الذكورية التقليدية والقوالب النمطية املتعلقة باألدوار واملـسؤوليات املـسندة          

  ؛)سلوفاكيا(تمع للمرأة والرجل يف اجمل

 يف جهودها احملمودة من أجل تعزيـز املـساواة بـني            املضي قدماً   -٢٨-٨٩
 ؛)الصني(اجلنسني ومحاية حقوق املرأة يف جماالت كمجال العمل 

اختاذ التدابري املناسبة لضمان حتقيق املساواة بني الرجل واملـرأة يف             -٢٩-٨٩
أجر متساو عن العمل املتساوي     سوق العمل وخاصة فيما يتعلق باحلق يف تقاضي         

 ؛ )اجلزائر( عن حتسني مشاركة املرأة يف احلياة السياسية فضالً

 من خالل   حتسني فرص املرأة يف الوصول إىل سوق العمل، وحتديداً          -٣٠-٨٩
  ؛)إسبانيا(تنفيذ السياسات اليت من شأهنا تقليص الفجوة يف األجور بني اجلنسني 

 ترمي إىل تيسري سبل وصول األشخاص ذوي        اختاذ تدابري ملموسة    -٣١-٨٩
اإلعاقة إىل سوق العمل، وال سيما من خالل اعتماد قـانون يف هـذا الـشأن                

 ؛)فرنسا(

تعزيز التدابري الالزمة لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة يف            -٣٢-٨٩
 ؛)املكسيك( التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سوق العمل وفقاً

من االهتمام لوضع األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق        إيالء مزيد     -٣٣-٨٩
إدخال تغيريات ُتيسر وصوهلم إىل املباين العامة واملساكن ووسائل النقل وخطوط           
املساعدة اهلاتفية، وإدخال حتسينات على مراكز الرعاية الـصحية واسـتعراض           
اإلجراءات اخلاصة باإليداع اإللزامي باملستشفى، وكفالـة إعمـال احلقـوق           

 ؛ )إسبانيا(ساسية كاحلقوق املتعلقة بالتصويت األ

مواصلة العمل من أجل تسهيل تنقُّل وإمكانية وصول األشخاص           -٣٤-٨٩
 للوائح املعمول هبا يف ليتوانيا واالحتـاد األورويب والتفاقيـة           ذوي اإلعاقة وفقاً  

 ؛ )كندا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ة األوروبية ملنع التعذيب وغريه     تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجن      -٣٥-٨٩
من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنـسانية أو املهينـة عنـدما زارت الـبالد               

  ؛)السويد(
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اختاذ تدابري صارمة لتحسني الظروف املعيشية يف السجون على حنو   -٣٦-٨٩
    ؛)اجلزائر(فعال، لكي تستويف املعايري الدولية 

ع السجون لتستويف مجيـع املعـايري       اختاذ خطوات لتحسني أوضا     -٣٧-٨٩
 ؛)الدامنرك(الدولية 

اختاذ تدابري لالمتثال للمعايري الدوليـة املتعلقـة باألوضـاع يف             -٣٨-٨٩
  ؛)أستراليا(السجون ومراكز االعتقال 

 ؛)سلوفاكيا(معاجلة االحتياجات اهليكلية لنظام السجون   -٣٩-٨٩

طنية ملكافحة العنـف ضـد       يف إطار استراتيجيتها الو    العمل أيضاً   -٤٠-٨٩
املرأة، على معاجلة العنف بشكل استباقي من خالل السعي إىل تغـيري املواقـف              

 ؛  )فنلندا(والسلوكيات وخاصة عن طريق إشراك الرجال والفتيان بصورة فعالة 

مواصلة جهودها الرامية إىل منع مجيع أشكال العنف ضد املـرأة             -٤١-٨٩
 ؛)األرجنتني(ا ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عليه

تعزيز السياسات واإلجراءات اخلاصة مبكافحة العنف ضد املـرأة           -٤٢-٨٩
 ؛)شيلي(

املضي يف اختاذ التدابري للتخفيف من حدة العنـف ضـد املـرأة               -٤٣-٨٩
 ؛)مجهورية مولدوفا(والقضاء عليه ومنعه، وتقدمي املساعدة لضحايا العنف 

 مع ضـحايا سـوء املعاملـة          توفري برامج للتوعية بشأن التعامل      -٤٤-٨٩
ملوظفي احلكومة كأفراد الشرطة واملدعني العامني والقضاة باعتبارهم أكثر الناس          

 بضحايا العنف القائم على نوع اجلنس خالل تأدية عملـهم، وذلـك             احتكاكاً
ملساعدهتم على فهم أثر هذا العنف على ضحاياه، وكذلك على أفراد آخرين من         

 ؛   )آيرلندا(األسرة وخاصة األطفال 

اختاذ تدابري حازمة ملكافحة االجتار بالنساء عرب احلدود الستغالهلن           -٤٥-٨٩
ألغراض جنسية وأغراض أخرى، ومواءمة قانوهنا اجلنائي مع القـانون الـدويل            

 ؛)هنغاريا(وقانون االحتاد األورويب بشأن االجتار بالبشر 

ن خالل وضع تـدابري  بذل جهود إضافية يف جمال االجتار بالبشر م        -٤٦-٨٩
جديدة من شأهنا أن تتيح املالحقة القضائية الفعالة للمنظمات اإلجرامية وتـوفري            

 ؛ )إسبانيا(محاية أفضل للضحايا 

مواصلة اجلهود يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي املـساعدة        -٤٧-٨٩
 ؛)التفيا(الالزمة لضحايا االجتار 
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بذهلا البالد يف جمال منع االجتار بالبشر       زيادة تكثيف اجلهود اليت ت      -٤٨-٨٩
 ؛)سلوفاكيا(

تكثيف اجلهود ملنع االجتار بالبشر وخاصة االجتار بالنـساء عـرب             -٤٩-٨٩
احلدود الستغالهلن ألغراض جنسية وأغراض أخرى، وزيادة عدد املالحقـات          

 ؛)مجهورية مولدوفا(القضائية يف هذا الشأن 

 ذ نظامها اخلاص حبماية الطفل استناداً     العمل على زيادة رصد وإنفا      -٥٠-٨٩
إىل تعديالهتا احملمودة األخرية على القانون اجلنائي اليت قضت بتغلـيظ العقوبـة          
على من ينتهك عرض طفل، وذلك هبدف احلد من مستويات االعتداء البـدين             

 ؛)كندا(سي على األطفال وإمهاهلم واجلن

ملدارس وزيادة املعرفة والـوعي     توفري التربية اجلنسية اإللزامية يف ا       -٥١-٨٩
 ؛ )فنلندا(بشأن تنظيم األسرة يف أوساط النساء والرجال على حد سواء 

تعزيز التدابري من أجل إدماج جمموعات األقليات وخاصة الرومـا      -٥٢-٨٩
 ). شيلي( لتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري وفقاً

قدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب ولكن وستنظر ليتوانيا يف التوصيات التالية وت  -٩٠
يف موعد ال يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة التاسعة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                 

 : ٢٠١٢مارس /آذار

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١-٩٠
  ؛)اجلزائر(وأفراد أسرهم 

على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع النظر يف إمكانية التصديق   -٢-٩٠
  ؛)األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          -٣-٩٠
 ؛ )إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه 

إلقليميـة أو لغـات     التوقيع على أحكام امليثاق األورويب للغات ا        -٤-٩٠
 ؛ )بولندا(األقليات والتصديق عليها وتنفيذها 

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص            -٥-٩٠
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو التصديق عليه حـسب االقتـضاء       

 ؛ )أوروغواي(

ص من االختفاء التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا     -٦-٩٠
القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين أو االنـضمام      

 ؛)أوروغواي(إليهما حسب االقتضاء 
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 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ١٤االلتزام باملادة     -٧-٩٠
التمييز العنصري بغية االعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي وفحص البالغـات           

قدمة من األفراد أو اجلماعات اليت تدعي أهنا ضحية انتهاك ألي من احلقـوق              امل
 ؛  )أوروغواي(املنصوص عليها يف العهد  

اعتماد قانون جديد بشأن األقليات القومية ينص حتديـداً علـى             -٨-٩٠
 اللتزاماهتا  حقوق والتزامات األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية يف ليتوانيا وفقاً         

 وخاصة منها اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية املتعلقـة حبمايـة األقليـات             الدولية
 ؛)بولندا(القومية 

ضمان االمتثال الكامل يف التشريعات املعمول هبا يف ليتوانيـا ويف             -٩-٩٠
املمارسة العملية للقانون الدويل الذي يكفل حق كل شخص ينتمي إىل أقلية من             

 ؛)بولندا(ائق الرمسية بلغة األقلية األقليات يف أن ُيكتب امسه يف الوث

استعراض القانون اخلاص حبماية القصر ضد األثر الضار النـاجم            -١٠-٩٠
 احتمال لتطبيق هذا القانون بطريقة مـن شـأهنا أن           يعن اإلعالم هبدف إبعاد أ    

ُتَعرِّض املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني واملتحـولني جنـسياً إىل الوصـم أو     
 ؛    )بلجيكا (تعبريىل انتهاك حقوقهم يف حرية التجمع أو الالتمييز، أو إ

اعتماد التدابري الالزمة لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنـسان           -١١-٩٠
للجميع مبا يف ذلك املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً، وذلك           

النـاجم عـن    من خالل تنقيح القانون اخلاص حبماية القصر ضد األثر الـضار            
 ؛ )سويسرا(اإلعالم 

اختاذ التدابري التشريعية الالزمة وسن سياسات تعتـرف بتنـوع            -١٢-٩٠
األسر، ومنح األزواج من نفس اجلنس احلقوق واستحقاقات الضمان االجتماعي          

 ؛)هولندا(ذاهتا اليت حيصل عليها األزواج من اجلنسني 

 حقـوق األقليـات     اختاذ خطوات تكفل محاية التشريعات لكامل       -١٣-٩٠
 ؛)الدامنرك(اجلنسية 

 يتـضمن   إدراج جرمية التعذيب يف القانون احمللي وتعريفها تعريفاً         -١٤-٩٠
 ؛ )املكسيك( من اتفاقية مناهضة التعذيب ١العناصر املنصوص عليها يف املادة 

إلغاء أي حكم متييزي يف القوانني املعمول هبا فيما يتعلق بـامليول              -١٥-٩٠
 ؛)سلوفينيا(وية اجلنسانية اجلنسية واهل

توجيه الدعوة من جديد إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -١٦-٩٠
اخلاصة الذين شاركوا يف إعداد دراسة مشتركة عن االحتجاز السري ليتسىن هلم    
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 بشأن ليتوانيا، يف عني املكـان       A/HRC/13/42تقصي احلقائق الواردة يف الوثيقة      
 ؛  )بيالروس(

تسهيل إجراءات احلصول على اجلنسية وخاصة من خالل تقليص           -١٧-٩٠
 ؛)روسيا(الشروط املتعلقة باللغة 

إعادة فتح حتقيقات بشأن الـسجون الـسرية التابعـة لوكالـة              -١٨-٩٠
 ؛)سويسرا(االستخبارات املركزية وحبث مجيع العناصر املتعلقة باملواقع الليتوانية 

ة اليت ينبغـي إدخاهلـا علـى قـانون          اعتماد التعديالت القانوني    -١٩-٩٠
اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي لكي يصبح القانون اجلديد اخلاص بـالعنف           

        ويتحقق اهلدف الرئيسي الذي يرمـي إليـه القـانون           للتطبيق متاماً  املرتيل قابالً 
 ؛ )األمريكيةالواليات املتحدة (أال وهو محاية الضحايا من العنف 

يف اجلهود ملكافحة االجتار بالبشر من خالل القيـام يف مجلـة     تكث  -٢٠-٩٠
أمور، بتجديد الدعوة إىل كل من املقررة اخلاصة املعنية باالجتار بالبشر واملقـرر             
اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف إنتـاج املـواد             

 الربوتوكول االختيـاري    ومواءمة القانون اجلنائي بالكامل مع أحكام     . اإلباحية
التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف           

 ؛)بيالروس(املواد اإلباحية  

متكني األقليات القومية من استخدام لغاهتا حبرية يف اجملاالت العامة            -٢١-٩٠
ق األقليـات   يف منـاط   الطبوغرافيـة مبا يف ذلك استخدامها يف كتابة اإلشارات        

 ؛)بولندا(

نبذ املمارسة املتمثلة يف تطبيق ما يـسمى بالتـدابري ذات األثـر               -٢٢-٩٠
الرجعي اليت تقضي حبرمان األقليات الوطنية من حقوق وحريات كانت تتمتع هبا            

 ؛)بولندا( قبل عدة عقود خلت ومتارسها فيما مضى وأحياناً

لجوء الذين يقيمـون يف     النظر يف منح احلق يف العمل مللتمسي ال         -٢٣-٩٠
 ).إيران(البالد منذ أكثر من ستة أشهر 

 : مل حتظ التوصية أدناه بتأييد ليتوانيا  -٩١

وقف حماوالت إعادة النظر يف نتائج احلـرب العامليـة الثانيـة،              -١-٩١
  ).روسيا(ومالحقة قدامى احملاربني ضد الفاشية ومتجيد شركاء النازية 

 تذهب أبعد من الوقائع املثبتة      ١-٩١ة الواردة يف الفقرة     ترى ليتوانيا أن التوصي     -٩٢
لكن ليتوانيا تشدد على    . كما تتجاوز أهداف ومهام عملية االستعراض الدوري الشامل       

 إعادة  ومل حتاول ليتوانيا يوماً   . أن سلطاهتا مل ولن تتغاضى عن النازية أو عن إيديولوجيتها         
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 منتـديات أخـرى     اقشة مستفيضة وصادقة يف    إجراء من   وهي تعتقد أن   ها،النظر يف تارخي  
مث إن أي فعـل     . بشأن التاريخ سيسهل املصاحلة القائمة على احلقيقة وإحياء الـذكرى         

 .ستالحق كل من ارتكب هذه األفعالإجرامي جيب أن خيضع للتحقيق وليتوانيا 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -٩٣
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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