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 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  
 مـن   ١٣٨ منها فإن املادة     ٣ من الوثيقة األساسية، وضمن اجلزء       ٢٣وفقاً للفقرة    - ١

املعاهدات الدولية اليت صّدق عليها برملان مجهورية       ”دستور مجهورية ليتوانيا تنص على أن       
فريجى تقدمي تفاصـيل    . “سياً من النظام القانوين احمللي    تشكل جزءاً أسا  ) السيماس(ليتوانيا  

 . عن أية قضايا نظرت فيها احملاكم واستخدمت فيها االتفاقية أو أشري فيها إليها
، الـصادر عـن     ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ املـؤرخ    ٢٣٠٦اعتمد القرار املـرقم      

املدنيــة وكــذا القــرارات اإلجرائيــة جملــس احملــاكم واملتعلــق بتطبيــق القــضايا اإلداريــة واجلنائيــة و
ــة         ــات القــضايا اإلداري ــذكر، مــصنفات لفئ ــسالفة ال ــل احملــاكم حبــق القــضايا ال املتخــذة مــن قب
واجلنائية واملدنية، وكـذا مـصنفات لفئـات القـرارات اإلجرائيـة املتخـذة مـن جانـب احملـاكم يف                 

نــه يتعــذر حتديــد إاملــذكورة آنفــاً فاملــصنفات واســتناداً إىل . القــضايا اإلداريــة واجلنائيــة واملدنيــة
 التمييـز ضـد املـرأة       أشـكال القضايا اليت نظرهتا احملاكم واليت طبقت اتفاقيـة للقـضاء علـى مجيـع               

ومع ذلـك فـإن هـذه املـسألة قـد قُـدمت للنظـر فيهـا، إىل               . أقيمت على أساس تلك االتفاقية     أو
، ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦، املؤرخ 13P-187فريق عامل أنشئ استناداً إىل القرار رقم        

لغرض تعديل ُمـصنفات فئـات القـضايا الـيت مت التحقيـق فيهـا أثنـاء                 ”الذي اختذه جملس احملاكم     
 .“اإلجراءات القضائية ومصنفات فئات القرارات اإلجرائية املتخذة يف هذه القضايا

رساء تـدبري   خرباء القانون الدستوري يرون أن إ     ”يذكر التقرير الدوري الرابع أن       - ٢
“ خــــاص يف قــــانون مــــا ميكــــن أن يــــشكل تعارضــــاً مــــع دســــتور مجهوريــــة ليتوانيــــا        

)CEDAW/C/LTU/4   فريجى تقدمي معلومات عن سبب حدوث ذلـك علـى        ). ٤٣، الفقرة
 من االتفاقية، اليت تشكل جـزءاً  ١، الفقرة ٤ضوء التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة  

 املوضــحة هلــذه املــادة؟ ٢٥ي ويف ضــوء التوصــية العامــة أساســياً مــن النظــام القــانوين احمللــ 
ــاقتراح تعــديل الدســتور       ويرجــى أيــضاً شــرح مــا إذا كــان قــد أحــرز تقــدم فيمــا يتعلــق ب

)CEDAW/C/LTU/4 وما الذي سيشمله هذا التعديل على وجه التحديد) ٤٣، الفقرة . 
ال تعامل التـدابري     من قانون تكافؤ الفرص للنساء والرجال على أ        ٦) ٤ (٢تنص املادة    

أمــا رأي خــرباء القــانون الدســتوري، . اخلاصــة املؤقتــة الــيت حيــددها القــانون، علــى أهنــا متييزيــة 
، فقد كان رأياً جرى اإلعـراب عنـه يف مـا يتعلـق بـاالقتراح الـداعي إىل                   ٤٣املذكور يف الفقرة    

 يكــون يف وكــان مــن رأي اخلــرباء أن هــذا االقتــراح قــد . حتديــد حــصص يف قــوائم املرشــحني 
تعارض مباشر مع املبدأ الدستوري الذي يقضي باملساواة بني مجيع األشخاص وأنه قـد تكـون                

وال يعين هـذا أن تلـك التعـديالت املتعلقـة بالدسـتور قـد               . مثة حاجة، إذن، إىل تعديل الدستور     
صيغت وقُدمت لنظرهـا، بـل أنـه جمـرد رأي يف أن تلـك التعـديالت قـد تكـون ضـرورية، هـذا                         
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ا وضع يف االعتبار أن كـالً مـن القـانون الـدويل وقـانون اإلحتـاد األورويب وقـانون ليتوانيـا                      م إذا
لتكافؤ الفرص للنساء والرجال ينص بوضـوح علـى أن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة ال تنتـهك مبـدأ                

ن  املظــامل املعــين بتكــافؤ الفــرص بــأأمــنيوعمــالً هبــذا اقتــرح . املــساواة وال تعتــرب متييــزاً مباشــراً
يـتم    علـى أنـه مل  . االنتخابـات قـانون ياسية مسألة حتديـد حـصص يف      تناقش مجيع األحزاب الس   
ومع ذلك فإن عدداً من األحزاب، منها على سبيل املثال، احلـزب            . بعد التوصل إىل اتفاق عام    

الدميقراطي، ُيطبـق بالفعـل احلـصص يف قوائمـه االنتخابيـة يف االنتخابـات العامـة والبلديـة علـى              
 .واءحد س

تقدم التقارير معلومـات متعلقـة بعمـل مكتـب أمـني املظـامل املعـين بتكـافؤ الفـرص،                     - ٣
فريجى إبالغ اللجنة مبا إذا كانت قد ُشغلت حـىت اآلن الوظـائف العـشر املتاحـة                 . وواليته

وتقدمي تفاصيل عـن سـلطات أمـني املظـامل          ) ١٠٥، الفقرة   CEDAW/C/LTU/3(يف املكتب   
ويرجـى تقـدمي بيانـات مـصنفة، حـسب          . تابعة توصـياته ورصـد تنفيـذها      والتدابري املتخذة مل  

اجلنس؛ ومتعلقة بالشكاوى املقدمة على أسـاس التمييـز بـسبب اجلـنس إضـافة إىل بيانـات                  
، CEDAW/C/LTU/3(متعلقة باجملـاالت واحلقـوق الـيت قـدمت خبـصوصها هـذه الـشكاوى                

 ).٢٢، الفقرة CEDAW/C/LTU/4 و ٦٨-٦٥الفقرات 
، بل ثـالث عـشرة وظيفـة قـد شـغلت حـىت اآلن يف مكتـب أمـني املظـامل                      عشراليست   

وتـشمل واليـة مكتـب      . ١٣املعين بتكافؤ الفرص؛ ذلك أن العدد اإلمجايل ملوظفي املكتب هو           
قانون تكافؤ الفرص للنـساء والرجـال وقـانون         : أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص رصد قانونني      

 .ةاملساواة يف املعامل
مــي قــانون تكــافؤ الفــرص للنــساء والرجــال إىل حظــر مجيــع ضــروب التمييــز علــى وير 

الزواجـي يف العمـل      أسس نوع اجلنس، وال سيما إذا كان التمييز ذا صلة بالوضـع األسـري أو              
أو التعليم والعلوم، وسبل احلصول على السلع واخلدمات وسـبل توفريهـا، ويرمـي كـذلك إىل                 

ويرمــي قــانون املــساواة يف املعاملــة إىل خطــر مجيــع ضــروب  . تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين
، أو األصـل العرقـي أو اإلثـين،    )اإلعاقـة (التمييز على أساس السعة أو التوجه اجلنسي أو العجز          

 .أو الدين أو املعتقدات
 من قانون تكافؤ الفرص للنساء والرجال مكتـب أمـني املظـامل املعـين               ٢٤وختول املادة    

 : يتخذ أحد القرارات التاليةص أنبتكافؤ الفر
 مــا مت حتديــد وجــود مؤشــرات علــى ارتكــاب  إذاأن ُيحيــل املــسألة إىل هيئــات حتقيــق  • 

 خمالفة ما؛ 
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وقـف األعمـال الـيت      لذلك بتوصية   ويشفع  ،  معينة أو مؤسسة    معيناأن خياطب شخصاً     • 
 بإلغاء إجراء قانوين ذي صلة باألمر؛ أو تنتهك تكافؤ الفرص 

 ر يف قضايا املخالفات اإلدارية ويفرض جزاءات إدارية؛ أن ينظ • 

 أن يرد الشكوى إذا مل ُتعزز االنتهاكات املذكورة فيها باألدلة؛ • 

ــات       •  ــوفر معلومـ ــني ال تتـ ــشكوى أو حـ ــشتكي الـ ــحب املـ ــق إذا سـ أن ُيوقـــف التحقيـ
موضوعية عن االنتهاك، الـذي ارُتكـب، أو حـني يكـون قـد مت التوصـل بـني املـشتكي                    

ملــشتكى عليــه إىل اتفــاق علــى الــصلح أو حــني يــتم الكــف عــن فعــل ينتــهك تكــافؤ  وا
 الفرص، أو حني ُيلغى إجراء قانوين ينتهك تكافؤ الفرص؛ 

 رتكب؛ا تنبيهاً بشأن انتهاك هأن يوج • 

أن يوقف مؤقتاً التحقيق إذا كان الشخص، الـذي ختـضع للتحقيـق شـكواه أو أفعالـه،                   • 
  مريضاً أو غائباً؛ اليت رفعت بشأهنا شكوى،

كان هنـاك معلومـات      أن حيظر مؤقتاً، وريثما يصدر قرار هنائي، نشر أي إعالنات إذا           • 
  سـيجري تداولـه قـد ُيوصـف بأنـه خيفـف      كافية تدل على أن اإلعالن الذي جيري، أو       

ــدات،         ــدين، أو املعتق ــي، أو ال ــوع اجلــنس، أو األصــل العرق ــسبب ن ــة ب ــى الكراهي عل
أو التوجــه اجلنــسي، وأنــه هبــذا، ميكــن أن يــسبب ضــرراً ) اإلعاقــة (العجــز الــسن أو أو

 ويهني شرف اإلنسان وكرامته وينتهك املبادئ األخالقية للمجتمع؛ بالصاحل العام 

أن ُيرغم مديري النشاط اإلعالمي علـى وقـف اإلعالنـات احملظـورة وُيحـدد األحكـام                  • 
 والشروط الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام؛ 

 بتكــافؤ املعــينأغلبيــة ســاحقة مــن القــرارات الــيت يتخــذها مكتــب أمــني املظــامل وتنبثــق  
الفــرص عــن االقتراحــات الداعيــة إىل إبطــال أو تعــديل أحكــام قانونيــة معينــة ثبــت أهنــا متييزيــة  

يف قـانون املـساواة      بسبب أو آخر منصوص عليه يف قـانون تكـافؤ الفـرص للنـساء والرجـال أو                
؛ وكـذلك   )ه فئة أو أخرى مـن األشـخاص يف مكانـة أقـل ممـا يليـق هبـم                  ُيحل تطبيق (يف املعاملة   

إىل اعتمـاد إجـراءات قانونيـة ترمـي      الداعية إىل إكمال اإلجراءات القانونية بأحكـام مناسـبة أو     
تخذة عـن التحـذيرات مـن       وينبثق جزء كبري من القرارات امل     . معينةإىل إلغاء التمييز يف جماالت      

 . تكافؤ الفرص للنساء والرجال أو لقانون املساواة يف املعاملةرتكبت لقانون انتهاكات ا
وتــبني املمارســة العمليــة لــدى مكتــب أمــني املظــامل املعــين بتكــافؤ الفــرص أن مــسائل     

املساواة بني اجلنسني، على مدى عقـد مـن الزمـان مـن التطبيـق الفعلـي لقـانون تكـافؤ الفـرص                       
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مكان، إذن، اخللـوص إىل اسـتنتاج بـأن النـاس أوعـى             ويف اإل . للنساء والرجال، مل تفقد أمهيتها    
 . بقضايا عدم املساواة وبأن لديهم اجلرأة على أن يقفوا يف وجه االنتهاكات

 مـن   أخـرى مـن التمييـز، فـإن الـشكاوى          من ضروب    وباملقارنة مع الشكاوى    
 املكـان  حتتـل انتهاكات لتكافؤ الفرص للنساء والرجال؛ مبا يف ذلك التحرش اجلنـسي،    

 ىفقد تلقّى مكتب أمـني املظـامل املعـين بتكـافؤ الفـرص شـكاو              . ٢٠٠٧األول يف عام    
 .من انتهاكات لتكافؤ الفرص للنساء والرجال، قدمت النسوة اجلانب األكرب منها

                                      
بيانات عن األشخاص الذين قدموا شكاوى من التمييز بـسبب نـوع اجلـنس،              

 )بالنسبة املئوية(حسب نوع اجلنس مفصلة 
، شــكت النــساء علــى األكثــر مــن احتمــال التمييــز يف جمــال  ٢٠٠٧ويف عــام   

سـبل احلـصول علـى عمـل،     (احلصول على السلع واخلدمات ويف جمال عالقات العمل    
 ).وعدم املساواة يف تأمني ترقيات، وشروط العمل وما إىل ذلك

ابقة، قُـــدمت بـــضع شـــكاوى مـــن ، كمـــا يف األعـــوام الـــس٢٠٠٧ويف عـــام   
يم البينــات أو عــدم يــويتمثــل أحــد األســباب يف صــعوبة عمليــة تق  . التحــرش اجلنــسي

فواقع األمر أن معظم حاالت التحرش اجلنسي تقع يف غيـاب           . وجود األدلة أياً كانت   
 املتعـذّر أناس آخرين، أي عندما ال يسمع أو ال يرى أي شخص الواقعة مما جيعـل مـن                  

ومـن الـصعوبة مبكـان إثبـات        . عدم وجود هـذه األفعـال       إثبات وجود أو   إىل حد بعيد  
 .البينات د حترش جنسي لعدم وجودوجو

جمموعـــــة مـــــن
األشــــــــــــخاص

٪٦٠واملنظمات

٧٠ 
٦٠ 
٥٠ 
٤٠ 
٣٠ 
٢٠ 
١٠ 
 صفر

الرجال٪٣٣

النساء٪٦٠
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مع أن األشخاص املتضررين من التمييز بسبب اجلنس لديهم احلق يف التوجه إىل             و - ٤
فإن احملاكم الوطنيـة مل تنظـر يف قـضايا متـصلة مباشـرة بـالتمييز بـسبب اجلـنس يف                     ”احملاكم  

لذا يرجى توضيح الـسبب     ). ٢٣، الفقرة   CEDAW/C/LTU/4(“ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ترة  الف
الذي قد يعود له ذلك وإجراء املقارنة واملقابلة بني اإلجراءات والنتـائج املختلفـة للقـضايا                

 .  وتلك اليت نظرت فيها احملاكم الوطنية٢٠٠٧اليت عاجلها أمني املظامل حىت هناية عام 
شهدت جناحاً يف العمـل، ونتيجـة للمبـادرات التثقيفيـة املنفـذة،             يف األعوام التسعة اليت      

اسـع يف ليتوانيـا بوصـفه     أصبح مكتب أمني املظامل املعـين بتكـافؤ الفـرص معروفـاً علـى نطـاق و                
ــز مؤســسة ُتعــىن ــساء   ١٨وتــنص املــادة .  بالــشكاوى مــن التميي  مــن قــانون تكــافؤ الفــرص للن

 لكـل شـخص طبيعـي أو قـانوين، وفـق تلـك              ذلـك أن  . لرجال على إجراءات رفع الشكاوى    وا
 بتكـافؤ الفـرص شـكوى مـن انتـهاك           املعـين املادة، احلق يف أن يرفع، لدى مكتـب أمـني املظـامل             

وحتــدد إجــراء تــسجيل الــشكاوى وإحالتــها  . وينبغــي تقــدمي الــشكوى كتابــة . تكــافؤ احلقــوق
ُيقرها أمني املظامل املعـين     يت  اللوائح التنظيمية لدى مكتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص، وال         

عثـر أمـني املظـامل املعـين        مـا    إذاوإذا ما مت تلقـي الـشكوى شـفاهاً أو هاتفيـاً أو              . بتكافؤ الفرص 
بتكافؤ الفرص على مؤشرات على انتهاك تساوي احلقوق، يف الصحافة أو يف وسـائل اإلعـالم            

ــإ   خــرى أواأل بتكــافؤ الفــرص أن ُيباشــر  ن ألمــني املظــامل املعــين  يف مــصادر أخــرى لإلعــالم ف
يقـرر أمـني     مل على أن الشكاوى املقدمة من جمهول ال ختضع للتحقيق مـا          . التحقيق مببادرة منه  

 . املظامل املعين بتكافؤ الفرص خالف ذلك
وبــذا يغــدو إجــراء تقــدمي الــشكاوى لــدى مكتــب أمــني املظــامل املعــين بتكــافؤ الفــرص   

 ٢٤ني املظـامل املعـين بتكـافؤ الفـرص، وفقـاً للمـادة       أبسط من تقدمي شـكاوى إىل احملـاكم وألمـ      
بـالنظر يف قـضايا املخالفـات       فمن قانون تكافؤ الفرص للنساء والرجال، احلـق، يف مجلـة أمـور،              

 أي أنه، يف حاالت معينة، يتمتع املكتـب بـسلطات تـضاهي             - إداريةاإلدارية وفرض جزاءات    
ق إال يف الشكاوى من وقوع متييـز، وهـو إذن   حيق كما أن املكتب ال . سلطات احملاكم اإلدارية  

ــذين ينظــرون يف الــشكاوى      ــة التخــصص يتمتــع موظفــوه ال  أدق بتخــصصجهــاز خدمــة عالي
 . حسب ضرب التمييز، وبذا جتتمع لديه مؤهالت ممتازة

 من قانون تكافؤ الفرص للنـساء والرجـال،         ١٢وعالوة على ذلك، واستناداً إىل املادة        
املعين بتكافؤ الفرص مشورات نزيهة وموضوعية بـشأن التمييـز املباشـر وغـري            ُيقدم أمني املظامل    
 .ش اجلنسي، أو التحرش بسبب اجلنساملباشر، أو التحر
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وعلــى الــرغم مــن أنــه مل ُيجــر أي حبــوث يف ليتوانيــا بــشأن التوجــه إىل مكتــب أمــني     
ة آنفــاً ميكــن أن تــبني تكــافؤ الفــرص فــإن اجلوانــب الــواردة يف القائمــة املــذكور باملظــامل املعــين 
 .نساء على التوجه إىل ذلك املكتبأسباب تلهف ال

ــه منــذ عــام    و - ٥ ــر الــدوري الثالــث بأن ــأمني  ٢٠٠١يفيــد التقري ــرة الت  أصــبحت وزي
، CEDAW/C/LTU/3(االجتمــاعي والعمــل أيــضاً وزيــرة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني        

املكرسة لتشجيع املساواة بني اجلنـسني      فريجى بيان املوارد املالية والبشرية      ). ١٠٣ الفقرة
اآلليات الوطنية احلكومية   ”داخل هذه الوزارة وشرح الطريقة اليت عزز فيها هذا التحول           

ــرأة   ــصاحل املــ ــة لــ ــة يف تعليقاهتــــا      “القائمــ ــه اللجنــ ــو الــــذي طلبتــ ــى النحــ ، وذلــــك علــ
 .)١(السابقة اخلتامية
املــساواة بــني اجلنــسني هــو ، كــان اجلهــاز احلكــومي الوحيــد املعــين ب ٢٠٠١قبــل عــام  

اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بتكافؤ الفرص للنساء والرجال ومل تستطع هـذه اهليئـة أن          
لـذا ُوسِّـع نطـاق      . متثل متثيال كافيا مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني علـى أعلـى مـستوى سياسـي                  

رة مـسؤولة عـن مـسائل    اختصاص وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبا جعـل الـوزارة املـذكو    
ــع مــستوى      . املــساواة بــني اجلنــسني  ــسانية علــى أرف ــل املــسائل اجلن ــذلك، جيــري متثي ونتيجــة ل

سياسي، وهو شرط أساسـي علـى درجـة كـبرية جـدا مـن األمهيـة لتعزيـز مـسائل املـساواة بـني                
 . اجلنسني وال سيما تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

 مــسؤولية سياســية عــن املــساواة بــني اجلنــسني، وبإضــفاء الــصبغة الــشرعية علــى أعلــى 
تكون الشروط األساسية القانونية قد استوفيت لتوفري املـوارد املاليـة والبـشرية علـى حـد سـواء                   

ولــدينا اآلن شــعبة مــستقلة للمــساواة بــني اجلنــسني يف  . ملعاجلــة مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني 
 تنــسيق أنــشطة املــساواة بــني اجلنــسني  وهــي تــضم أربعــة مــوظفني يتولــون . الــوزارة املــذكورة

ــساين يف         ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــة وتعم ــوزارات كاف ــساين يف ال ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع وتعم
الصناديق اهليكلية، وتـشريعات املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص                    

خــرى، وتنفيــذ التزامــات االحتــاد  للنــساء والرجــال، وإدمــاج املــسائل اجلنــسانية يف الــربامج األ  
األورويب وااللتزامات الدولية األخرى، وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للقـضاء علـى العنـف ضـد               

ويف . املرأة، وإذكـاء الـوعي، وعمليـات التـدريب، ونـشر املعلومـات وغـري ذلـك مـن األنـشطة                    
هــذا .  للنــساء والرجــالالوقـت ذاتــه، تقــوم الـشعبة بــدور األمانــة للجنـة املعنيــة بتكــافؤ الفـرص    

ــه         ــى أن ــا، عل ــات موظفيه ــستقلة ملرتب ــات م ــوزارات ميزاني ــة ضــمن ال ــزة الداخلي ــيس لألجه ول
__________ 

، A/55/38 (٣٢رمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة اخلامــــسة واخلمــــسون، امللحــــق رقــــم انظــــر الوثــــائق ال )١( 
 ).١٠٣ الفقرة
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ختصص للربامج اليت تقع ضمن اختصاص الشعبة بنود خاصة يف امليزانية ضمن ميزانيـة الـوزارة                
لــى ســبيل فع). أي خمصــصة مــن ميزانيــة الدولــة والــصناديق اهليكليــة لالحتــاد األورويب  (املعنيــة 

املثال، تتوىل شعبة املساواة بني اجلنسني مسؤولية الربنامج الوطين املعين بتكـافؤ الفـرص للنـساء           
والرجال، واالستراتيجية الوطنية للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، والتـدابري الراميـة إىل التوفيـق             

ر الواردة يف بـرامج أخـرى       بني احلياة املهنية واحلياة األسرية، وتقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتا         
 . وهذا يعين أن الشعبة ُتعىن بتنفيذ هذه الربامج والتدابري وبشؤون ميزانياهتا. خمتلفة

متويــل املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات  ”يــسلم التقريــر الــدوري الثالــث بــأن   - ٦
ويـــصف التقريـــر ). ١٠٨، الفقـــرة CEDAW/C/LTU/3(“ النـــسائية ال يـــزال غـــري كـــاف 

فريجــى بيــان . الرابــع متويــل مــشاريع املنظمــات غــري احلكوميــة يف بــضع حــاالت الــدوري 
اضطلع به من عمل ملعاجلة الوضع التمويلي للمنظمات غري احلكومية يف ليتوانيـا بوجـه                ما

 .املؤسسات عام مبا يف ذلك عن طريق
ة الدولـة  ينص قانون مجهورية ليتوانيا املتعلق هبيكـل امليزانيـة علـى أن يـتم إعـداد ميزانيـ             

على أساس الربنامج احلكومي واالستراتيجية اإلمنائية الوطنية الطويلة األجل ومبادئ التخطـيط            
االســتراتيجي، والقــوانني والتــشريعات القانونيــة األخــرى، وإســقاطات االقتــصاد الكلــي لنمــو   
 االقتــصاد الــوطين والوثــائق االســتراتيجية للمــساعدة املقدمــة مــن االحتــاد األورويب وخطــط        
األنشطة االستراتيجية للوزارات واهليئات العامة واملؤشرات املتوقعة الرئيـسية للميزانيـة الوطنيـة             
املعتمدة من احلكومة، فضال عن بـرامج وتقـديرات ميزانياهتـا املقدمـة مـن مـديري االعتمـادات              

املدرجـة يف   ومديرو االعتمادات يف ميزانية الدولة هم مديرو هيئات امليزانيـة           . يف ميزانية الدولة  
).  الوزراء وممثلـوهم املعتمـدون  -يف حالة الوزارات (ميزانية الدولة املعتمدة من جانب الربملان  

وبذا يكون إنشاء امليزانية على أساس مبدأ الـربامج، وختـصص األمـوال فيهـا ال إىل املؤسـسات                   
ــذين يــديرون هــذه      ــة ال ــها فيمــا يكــون مــديرو املؤســسات املالي ــرامج بعين  الــربامج ولكــن إىل ب

 . مسؤولني عن إنفاق أموال امليزانية) مديرو االعتمادات(
وتتاح للمنظمات غـري احلكوميـة كـل اإلمكانـات للمـشاركة مـن دون قيـود يف تنفيـذ                  

فعلـى  . التدابري الربناجمية وتقدمي مشاريعها وتلقي املـساعدات املاليـة مـن بـرامج أخـرى متعـددة                
فيذ جـل التـدابري الراميـة إىل بلـوغ األهـداف املطروحـة            ، تن ٢٠٠٣سبيل املثال، جيري منذ عام      

يف الربنــامج الــوطين املعــين بتكــافؤ الفــرص للنــساء والرجــال باالســتعانة مبنظمــات نــسائية علــى  
أساس العقود أو العطاءات على أن إنفاق األموال املخصـصة يف امليزانيـة هلـذه التـدابري هـو مـن                     

ــة إىل بلــوغ أهــداف   وعــالوة علــى . مــسؤولية مــدير االعتمــادات  ذلــك، تتلقــى التــدابري الرامي
الربامج مساعدات ّمجـة مـن الـصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب، وتـشارك املنظمـات النـسائية                   
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مشاركة نشطة يف الدعوات إىل متويل هذه املـشاريع مـن الـصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب،                 
طة بصفتها أعـضاء كاملـة العـضوية يف أنـشطة        وباملشاركة النش . وتعترب مشروعاهتا ناجحة جدا   

اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص للنساء والرجال اليت تتـوىل، يف مجلـة أمـور، تنـسيق وضـع الـربامج                    
وتنفيذها، يكون للمنظمات النسائية صوهتا القوي يف حتديـد األولويـات لتحقيـق املـساواة بـني                  

ُيـضاف إىل ذلـك أن   . غراض وتنظـيم تنفيـذها    اجلنسني وإدارة الوسائل املالية املخصصة هلذه األ      
 يف املائــة مــن ٢كــل شــخص يف ليتوانيــا ميكــن أن يــدعم املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت ُتحــّول 

 .ضرائب إيراداهتا
وُتعدُّ املنظمات النسائية غري احلكومية نشطة للغاية يف جمـال القـضاء علـى العنـف ضـد                 

ا املنظمات النـسائية غـري احلكوميـة، منـذ أواخـر عـام              وإذن تلقى األنشطة اليت تضطلع هب     . املرأة
، للقــضاء علــى العنــف يف كــل عــام، الــدعم مــن خــالل الوســائل الــيت توفرهــا هلــا            ٢٠٠٦

، تلقـــت أنـــشطة ٢٠٠٧ويف عـــام . االســـتراتيجية الوطنيـــة للقـــضاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة 
 .  منظمة نسائية١٩ إىل ٢٠٠٨منظمة نسائية مساعدة مالية فيما وصل عددها يف عام  ١٣

 العنف ضد املرأة  
يصف التقرير الدوري الرابع عددا مـن التـدابري القانونيـة والتـدابري األخـرى الـيت                  - ٧

لتمهيـد الطريـق مـن أجـل     ”اختذت ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إنشاء فريق عـام      
ال تعديالت يف قوانني وإدخ“ سن قانون يف مجهورية ليتوانيا بشأن احلماية من العنف املرتيل

فريجى بيان الوضع الراهن هلذا العمـل، مبـا يف          ). ٢١، الفقرة   CEDAW/C/LTU/4(أخرى  
ذلك توافر أوامر احلماية ضد مرتكيب العنـف يف األسـر املتـضررة وإعـادة تأهيلـها وحتديـد                  

 . زمين لسن هذه األحكام القضائيةإطار
 مـن خطـة     ١١ و   ٤ و   ٣ و   ٢ و   ١ات  لغرض تنفيذ التدابري املنـصوص عليهـا يف الفقـر          

، وبــاألمر ٢٠٠٩-٢٠٠٧عمـل االســتراتيجية الوطنيــة للقــضاء علــى العنـف ضــد املــرأة للفتــرة   
 أنشأ وزير العدل فريقا عـامال السـتعراض         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣ الصادر يف    IR-352املرقم  

شاكل ذات الـصلة لتطبيـق      التشريعات القانونية اليت ُتعىن بالعنف املرتيل ضد املرأة، ولتحديد املـ          
ويتـألف الفريـق العامـل مـن ممـثلني      . هذه التشريعات القانونية للبحث عن حلول للقضاء عليهـا    

عــن وزارة العــدل، ووزارة الداخليــة، ووزارة الــضمان االجتمــاعي والعمــل، ومكتــب املــدعى  
ىل، ومكتــب العــام، وإدارة احملــاكم الوطنيــة، ومعهــد القــانون، وحمكمــة مقاطعــة فيلنيــوس األو  

ــي         ــوس، واملركــز اإلعالم ــشرطة يف فيلني ــيس مفوضــي ال ــوس، ورئ ــة فيلني ــام ملقاطع ــدعي الع امل
وعمــل الفريــق العامــل . لــشؤون املــرأة، ودار رعايــة النــساء واألطفــال الــذي يتعرضــن للــضرب

 تـشرين  ١٦يف ( اجتماعـا  ١٥على مرحلتني، ففي خـالل املرحلـة األوىل، عقـد الفريـق العامـل       
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ــ/األول ، كّرســـت مجيعهـــا لتحليـــل )نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٩ و ١٦ و ٩ و ٦وبر ويف أكتـ
التشريعات القانونية ذات الصلة بالعنف املرتيل ضد املرأة، واملـشاكل ذات الـصلة بتطبيـق تلـك               
ــول         ــق بإجيــاد حل ــشروع اســتنتاجات ومقترحــات تتعل ــل م ــق العام ــشريعات، ووضــع الفري الت

الثانيــة، اختــذت االســتنتاجات واملقترحــات املــذكورة آنفــا وخــالل املرحلــة . للمــشاكل احملــددة
 ٤١٢ و   ٤٠٩ و   ١٥١ و   ١٣٢ و   ٣٤أساسا لصياغة مـشروع قـانون لتعـديل وتكميـل املـواد             

/  شـباط  ٨من قانون اإلجراءات اجلنائية، الذي نظره الفريق العامل خالل اجتماعـه املعقـود يف               
تاجاته يل على وضع الصيغة النهائيـة السـتن      ويكلف الفريق العامل يف الوقت احلا     . ٢٠٠٨فرباير  

 .وملشروع القانون املذكور
 من خطـة عمـل االسـتراتيجية الوطنيـة للقـضاء علـى العنـف               ٢-٤وسعيا لتنفيذ الفقرة     

 بوضع مشروع توصـيات بـشأن   ٢٠٠٧نوفمرب /ضد املرأة، قام الفريق العامل، يف تشرين الثاين       
وتعكـف وزارة العـدل ووزارة      . الـشخص املـصاب   تطبيق أمر حمكمة يقضي بالعيش مبعزل عن        

 . الراهن على دراسة هذه التوصياتالداخلية يف الوقت
وعــالوة علــى ذلــك، ســيتطلب تنفيــذ تــدابري االســتراتيجية يف هــذا العــام إجــراء حتليــل   

ــا بغــرض اإلن      ــرأة يف ليتواني ــالعنف املــرتيل ضــد امل ــة الــيت هلــا صــلة ب فــاذ الفعــال  للقــضايا اجلنائي
 .عات القانونيةللتشري

) الـــسيماس(، وضـــع فريـــق عامـــل أنـــشأه برملـــان مجهوريـــة ليتوانيـــا ٢٠٠٧ويف عـــام  
ــشروط        ــوفري ال ــه هــو ت ــة مــن العنــف املــرتيل، وكــان الغــرض من ــوفري احلماي مــشروع تــصوُّر لت

ويف أعقـاب مـداوالت قامـت       . األساسية لوضع مشروع قانون لتوفري احلماية من العنف املرتيل        
. ملان يف مجهورية ليتوانيـا، ُوجـه طلـب إىل احلكومـة اللتمـاس رأيهـا يف هـذا األمـر                    هبا جلان الرب  

 . أبريل، أبدت احلكومة رأيا إجيابيا يف مشروع التصور وقدمته إىل الربملان/ نيسان٩ويف 
أعربت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه ونتائجـه عـن القلـق إزاء                   - ٨

شارية وخطــوط هاتفيــة لتــوفري املــساعدة النفــسية أو غريهــا مــن   عــدم وجــود مراكــز استــ 
ــسية      ــرائم اجلنــــــ ــصاب واجلــــــ ــضحايا االغتــــــ ــدا لــــــ ــصة حتديــــــ ــدمات املخصــــــ اخلــــــ

)E/CN.4/2003/75/Add.1ويقــدم التقريــر الــدوري الرابــع تفاصــيل عــن  ). ٢٠٣٠  الفقــرة
وجود خط هـاتفي جمـاين يف حـاالت الطـوارئ مـن أجـل النـساء الالئـي يتعرضـن للـضرب                    

، CEDAW/C/LTU/4(وخطــط لتــوفري خــدمات اجتماعيــة إضــافية لــضحايا العنــف املــرتيل   
فريجى بيان ما إذا كانت هذه اخلدمات قد أنشئت، مبا فيهـا إيـالء              ). ١٣  و ١٢الفقرتان  

الناجني من االغتصاب وغريه من ضـروب العنـف اجلنـسي وتقـدمي             /اهتمام خاص للضحايا  
 .استخدامهااخلدمات هلن مع بيان االجتاهات يف 
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ُيقدم املـساعدة املقدمـة املتخصـصة واملـشورات واملعلومـات هاتفيـا إىل النـساء ضـحايا             
، مركــز كااليبيــدا للمــساعدة النفــسية واالجتماعيــة وهــو عــضو يف   ٢٠٠٣العنــف، منــذ عــام 

علـى أنـه ال بـد مـن اإلقـرار، مـع ذلـك، بـأن تلـك                   . الرابطة الليتوانية للخدمات النفسية اهلاتفية    
لـذا مت منـذ عـام       . اعدة مل تكن متاحة على مدار ساعات اليوم وخالل أيام األسبوع كلـها            املس

، تكميل االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة بتدبري جديـد يكفـل تـوفري     ٢٠٠٧
خــط هــاتفي جمــاين يعمــل، علــى مــدار الــساعة ويف أيــام األســبوع بكاملــها، مــن أجــل تقــدمي     

) مــساعدة نفــسية، ومــشورات، ومعلومــات، ووســاطة  (جــه متخصــصة مــساعدة متعــددة األو
ومن املنتظـر رصـد اعتمـاد يف امليزانيـة قـدره            . للنساء ضحيا العنف املرتيل يف كل أرجاء ليتوانيا       

ــرة     ١٠٠ ــدبري يف الفت ــذ هــذا الت ــة لتنفي ــا ليتواني ــوىل تقــدمي هــذه  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ألــف ليت ويت
ا علــى التعامــل أيــضا مــع ضــحايا العنــف اجلنــسي   املــساعدة أخــصائيون مؤهلــون تلقــوا تــدريب 

وتقدم املساعدة للنساء الالئي أصـبحن ضـحايا ألي ضـرب مـن ضـروب العنـف                 . واالغتصاب
 .املوجه ضدهن

 مـشروعا مـن مـشاريع منظمـات نـسائية           ٢٩ مـن أصـل      ٢٠وعالوة على ذلك، تلقـى       
، ويتمثـل الغـرض     علـى التـوايل    ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧غري حكومية والبلديات دعما ماليا يف عـامي         

من هذه املشاريع يف كفالة توفري مساعدة متعددة األوجه للنساء ضحايا العنـف املـرتيل، مبـا يف                  
ــسية          ــة والنف ــشورات القانوني ــة وامل ــوفري خــدمات دار الرعاي ــت بت ــى حنــو مؤق ــام عل ــك القي ذل

 ألــف ٥٠٠وُيرصــد للــدعم املتعــدد األوجــه اعتمــاد ســنوي قــدره       . والوســاطة واملعلومــات 
ــال ــة يتـ ــام . ليتوانيـ ــه     ٢٠٠٧ويف عـ ــا جمموعـ ــا ملـ ــة أنواعهـ ــددة بكافـ ــدمات متعـ ــدمت خـ ، وقـ

 . امرأة ضحية للعنف مبختلف ضروبه ١ ٨٣٨
قـضايا ادعـاء    بوصـفها   ”يرجى تقدمي تفاصيل عن اجلرائم اليت نظرت فيهـا احملـاكم             - ٩

ية لتوجيه هتم واإلشارة إىل عدد املرات اليت مارس فيها املدعي العام سلطته التقدير“ خاص
 ).٣٩-٣٧، الفقرات CEDAW/C/LTU/3(“ قضية ادعاء خاص ”عامة يف 
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت حتـدد التـزام أي               ) ٢ (٤٠٩توصف أحكـام املـادة       

مدع عام بأن يقدم إىل احملكمة إعالنا بتهمة عامة حني يـتم الكـشف عـن الظـروف املنـصوص                    
ــادة   ــا يف امل ــان ) ٠ (٤٠٧عليه ــاء     مــن ق ــضية ادع ــاء اســتجواب يف ق ــة أثن ون اإلجــراءات اجلنائي

ذلك أنه ال يتعني على املدعي العـام أن يـشارك           . خاص، بأهنا يف وضعها احلايل، أحكام معقدة      
يف النظــر يف أي قــضية ادعــاء خــاص وال يفتــرض فيــه أن يكــون علــى علــم بــالظروف الــيت مت    

) ١ (١٣٢ و   ٣٤عـدل وُيكمـل املـواد       وهلذا السبب، مت وضع مشروع قـانون يُ       . الكشف عنها 
ــدة       ٤١٢ و ٤٠٩ و ١٥١و  ــصيغة اجلدي ــرح األخــذ بال ــة ويقت ــراءات اجلنائي ــانون اإلج ــن ق  م
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 من هـذا القـانون      ٤٠٧وإذا ما تبني أن األعمال اجلنائية املدرجة يف املادة          ”): ١ (٤٠٩للمادة  
ا بشخص، ال يـستطيع     ذات أمهية عامة، أو حيثما تكون األعمال اجلنائية هذه قد أحلقت ضرر           

هو، ألسباب هامة، أن يدافع عن مصاحله املشروعة، عندها تقـدم حمكمـة حكمـا معلـال ختطـر                    
فيه املدعي العام باألمر، ويرفع املدعي العام دعوى جنائية للنظـر يف األعمـال اجلنائيـة، بـصرف      

 .“لضحية أو بالغ من موكله الشرعيالنظر عن وجود أو عدم وجود شكوى مقدمة من ا
أن اإلحــصاءات الرمسيــة للجــرائم ال تــسجل  ”يــشري التقريــر الــدوري الثالــث إىل   - ١٠

فريجـى  ) ٤٩، الفقرة   CEDAW/C/LTU/3(“ سوى جزء بسيط من كل جنح العنف املرتيل       
تفعله احلكومة لتحسني مجع البيانات عن العنف العائلي وغريه من أشـكال العنـف               بيان ما 

إىل ما إذا كان قد أجـري استقـصاء بـني الـسكان بـشأن               واإلشارة بوجه خاص    . ضد املرأة 
 .العنف ضد املرأة وإىل نتائجه واستجابة السياسات العامة هلذه النتائج

املــرأة ”، مــا انفكــت إدارة اإلحــصاءات الليتوانيــة ُتحــّدث منــشورها ١٩٩٧منـذ عــام   
ســتراتيجية ، وعلــى أثــر إصــدار اال٢٠٠٦ومــا بــرح املنــشور، منــذ عــام  “ والرجــل يف ليتوانيــا

الوطنية للقضاء على العنف ضد املـرأة، يـشمل، وحيـدث سـنويا، املعلومـات الـيت تقـدمها إدارة         
) نساء ورجـاال  (اإلعالم واالتصاالت التابعة لوزارة الداخلية واليت تتعلق باألشخاص املسجلني          

ة علـى املوقـع   كما أن اجلداول اإلحصائية املواضيعية املنشور     . املتضررين من األعمال اإلجرامية   
الشبكي إلدارة اإلحـصاءات تـشمل إحـصاءات عـن العنـف املـرتيل واجلـرائم املرتليـة واألسـاس                    

 . الذي تستند إليه إحصاءات بيانات املؤشرات عن اجلرائم والعدالة اجلنائية
ــاء تنفيــذ االســتراتيجية املــذكورة، ُشــرع يف تنفيــذ حبــث علمــي يف عــام       ، ٢٠٠٨وأثن

مصنفا حسب ضـروب العنـف، وحالـة       (يم انتشار العنف املرتيل ضد املرأة       يرمي إىل حتليل وتقي   
وحال ضحايا العنـف املـرتيل وعـالوة علـى ذلـك، وكجـزء مـن        ) الضحية واجلاين وما إىل ذلك 

، إجـراء   ٢٠٠٧تنفيذ االستراتيجية املوما إليها، فإن إدارة الشرطة قد كُلفت، اعتبـارا مـن عـام                
عـدد  (د املرأة املبلـغ عنـها مـن جانـب مكاتـب الـشرطة اإلقليميـة                 حتليل لوقائع العنف املرتيل ض    

، وتقـدمي مقترحـات     )املكاملات اهلاتفية الـواردة إىل الـشرطة والبالغـات املـسجلة ومـا إىل ذلـك               
 .بشأن توفري محاية قانونية أفضل لضحايا العنف املرتيل

 
 االجتار بالبشر واستغالل البغاء  

بع عددا من التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنـائي  يصف التقرير الدوري الرا  - ١١
فيما يتعلق باالجتار بالبشر واسـتغالل الـسخرة واملـرأة يف البغـاء وعـددا مـن التحقيقـات الـيت                    
جتري قبل احملاكمة وإجراءات احملكمة اليت بدأت يف إطار األحكام اجلديـدة إضـافة إىل تعزيـز                 

فريجـى تقـدمي بيانـات،      ). ٧٠-٦٥ ، الفقـرات  CEDAW/C/LTU/4(مؤسسات إنفاذ القانون    
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. مـصنفة حـسب اجلـنس، فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات املتخـذة خبـصوص هـذه األحكـام اجلديــدة          
ويرجــى أيــضا تقــدمي بيانــات بــشأن البلــدان األصــلية للنــساء الــاليت جــرى االجتــار هبــن مــن      

 .البغاء أجل
قــع إال النــساء ضــحايا حــسب بيانــات ســجل وزارة الداخليــة لألعمــال اإلجراميــة مل ت 

-٢٠٠٥ مـــن التقريـــر الرابـــع يف الفتـــرة ٧٠-٦٨لألعمـــال اإلجراميـــة املدرجـــة يف الفقـــرات 
 مـن  ٣٠٧املـادة  (، وكانت إحدى هؤالء النساء الضحايا مواطنـة مـن االحتـاد الروسـي       ٢٠٠٦

 .وأما النساء الباقيات فقد كن مواطنات ليتوانيات) القانون اجلنائي
، واختـذت   ١٥ عدد التحقيقات الـيت جـرت قبـل احملاكمـة إىل             ، وصل ٢٠٠٧ويف عام    

 . قضايا٣ إجراءات يف احملاكم وصدرت قرارات بشأن ٤
يرجــى تقــدمي بيانــات مــصنفة حــسب اجلــنس عــن عــدد األشــخاص الــذين منحــوا   - ١٢

كأجانب يتعاونون مع هيئة التحقيـق قبـل احملاكمـة أو مـع حمكمـة يف                ”تصاريح إقامة مؤقتة    
. “ة االجتــار بالبــشر أو غريهــا مــن اجلــرائم الــيت تنطــوي علــى االجتــار بالبــشر جمــال مكافحــ

CEDAW/C/LTU/4) ــصريح    ) ٧٣، الفقــرة ــهاء ت ــساء بعــد انت إضــافة إىل وضــع هــؤالء الن
الناجني الـذين ال يرغبـون يف       /ويرجى أيضا بيان عملية التعامل مع الضحايا      . اإلقامة املؤقتة 

دمي معلومات عن النتائج احملققـة مـن الربنـامج الرائـد            كما يرجى تق  . التعاون مع السلطات  
إلعادة التأهيل النفسي لضحايا البغاء واالجتار باألشخاص وتدريبهم املهين وعملهم للفترة 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ CEDAW/C/LTU/3)   ؛ وكـذلك عمـا إذا أصـبحت هـذه      )١٤٨، الفقرة
ـــ    ــا ســــابقات يف سـ ــا إدمــــاج بغايــ ــا فيهــ ــة، مبــ ــة عامــــة وطنيــ وق العمــــل التــــدابري سياســ

)CEDAW/C/LTU/4( ٧٩، الفقرة.( 
وفــق بيانــات إدارة شــؤون اهلجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة، مل يطلــب إىل أي هيئــات   

 مــن ٤٩عامــة يف ليتوانيــا حــىت اآلن إصــدار تــصاريح إقامــة مؤقتــة ألجانــب اســتنادا إىل املــادة   
 .قانون املركز القانوين لألجانب

ــائج اإلجيابيــة    املتحققــة مــن الربنــامج الرائــد إلعــادة التأهيــل النفــسي    وقــد مكنــت النت
 مـن بـدء     ٢٠٠٤-٢٠٠٣لضحايا البغاء واالجتار باألشخاص وتدريبهم املهين وعملـهم للفتـرة           

، ويف إطــار الربنــامج املتعلــق مبنــع ٢٠٠٥وعليــه، ومنــذ عــام . بــرامج جديــدة يف منطقــة أوســع
جتماعي والعمل على أن تـدعم، يف كـل عـام،           االجتار بالبشر ومراقبته، دأبت وزارة التأمني اال      

 دمـج ضـحايا االجتـار بالبـشر يف اجملتمـع ويف             وإعـادة املشاريع الـيت تـشمل بـرامج إعـادة تأهيـل            
ضـحية مـن ضـحايا       ٦٠، اكتـسب مـا ينـوف علـى          ٢٠٠٥ذلـك أنـه، منـذ عـام         . سوق العمل 

، ووفقــا ٢٠٠٦ومنــذ عــام . االجتــار تــدريبا مهنيــا ومهــارات فنيــة، وأتيحــت هلــم فــرص عمــل 
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لقانون دعم عمالة ضحايا االجتار وإعادة إدماجهم يف سوق العمل تلقى إعـادة إدمـاج ضـحايا      
 .االجتار يف سوق العمل دعما إضافيا عن طريق العمالة املدعومة

 
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  

امــرأة  ٣١) الــسيماس(، بلــغ عــدد النــساء املنتخبــات للربملــان     ٢٠٠٤يف عــام  - ١٣
، ٢٠٠٧ويف عام )  يف املائة٧٩,٤٨( رجال ١١٠والرجال املنتخبني ) يف املائة ٢٠,٥٧(

ــة     ــات جملــالس البلدي ــدد املنتخب ــغ ع ــرأة ٣٣٧بل ــة٢٢( ام ، CEDAW/C/LTU/4) ( يف املائ
احللقات الدراسية والتدريبية الـيت ينظمهـا       ”فريجى تقدمي معلومات عن تأثري      ). ٩٦الفقرة  

املـشار إليهـا يف التقريـر       “  املعين بتكافؤ الفرص واملنظمات غري احلكومية      مكتب أمني املظامل  
ويرجى بيان ما إذا كان وجود هـؤالء   ). ٩٨، الفقرة   CEDAW/C/LTU/4(الدوري الرابع   

النــساء قــد أســهم يف زيــادة األعمــال املتــصلة بالــسياسات املوجهــة حنــو املــرأة يف الربملــان     
 بــأن تعــرض )٢(طــوات املتخــذة لتنفيــذ توصــية اللجنــة، واإلشــارة أيــضا إىل اخل)الــسيماس(

احلكومة أو تدعم برامج تدريبية خاصة من أجل القياديات يف الوقت احلايل ويف املستقبل، 
وبدء محالت توعية، على أسـاس منـتظم، بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف اختـاذ القـرار الـسياسي                     

 .“لقيادياتإشراك وسائط اإلعالم يف إبراز الصور اإلجيابية ل” و
كجزء من تنفيذ توصيات اللجنة املشار إليهـا، أصـبحت الـسياسة واختـاذ القـرار، منـذ              

ــساء والرجــال    ٢٠٠٣عــام  ــوطين لتكــافؤ الفــرص للن ــامج ال ــسية للربن . ، أحــد التوجهــات الرئي
وتشمل التدابري املتواصـلة، الـيت تنفـذ، كـل عـام، وتـستهدف حتقيـق التـوازن  بـني اجلنـسني يف                        

وتنفـذ  . اختاذ القرار، احللقات الدراسية والتدريب وغريمها من بـرامج إذكـاء التوعيـة            السياسة و 
أغلبية هذه التدابري، املمولة من ميزانيـة الدولـة والـصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب علـى حـد                    

 أال وهـي    -سواء، بالتعاون مع إحدى أنشط املنظمات النسائية غري احلكوميـة يف هـذا امليـدان                
وقـد وفـرت أهـداف ومقاصـد الربنـامج          . كز اإلعالمي لشؤون العمالة النسائية يف كوانـاس       املر

الوطين لتكافؤ الفرص للنساء والرجال الذي يـسعى إىل حتقيـق تـوازن بـني النـساء والرجـال يف                    
جمال اختاذ القرار، الشروط األساسية القانونية لدعم مشاريع املنظمات النـسائية غـري احلكوميـة               

مات املختـصة األخـرى، الـيت تـستهدف حتقيـق متثيـل متـوازن يف جمـال الـسياسة واختـاذ                     املنظ أو
ونتيجـة هلـذه   . القرار، بالوسائل اليت توفرهـا هلـذا الربنـامج الـصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب             

املشاريع أنشئت شبكة للنساء السياسيات، فضال عن أنـه تتـوفر لـدى جـل البلـديات منتـديات          

__________ 
 .١٥٧ و ١٥٦املرجع نفسه، الفقرتان  )٢( 
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ويعـد مكتـب أمـني املظـامل املعـين بتكـافؤ الفـرص شـريكا يف العديـد مـن هـذه                     . يـل من هذا القب  
 .أو أنه يشارك بنشاط يف تنفيذ هذه املشاريع/املشاريع و
: الـسيماس ”وعلى الرغم من مشاهدة تطور إجيايب بارز يف نتائج االنتخابـات للربملـان               
علـى أن مـن املنتظـر       . ة بعد ، فإن هذه النتائج مل تصبح نتائج مرضي       ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠يف عامي   

أن تــستتبع التــدابري املتواصــلة الطويلــة األجــل حتقيــق نتيجــة أفــضل خــالل انتخابــات اخلريــف     
 .“السيماس للربملان
 يف املائة مـن مـوظفي اخلدمـة املدنيـة الـدائمني             ٧٠، شغلت النساء    ٢٠٠٦يف عام    - ١٤
علـى املـستوى    ) شخـصية (قـة    يف املائة من موظفي اخلدمـة املدنيـة الـذين يتمتعـون بث             ٦٠ و

 يف املائـة مـن كبـار املـديرين يف الـسلطات العامـة مـن الرجـال                   ٧٠السياسي يف حـني كـان       
CEDAW/C/LTU/4) وكــذلك يف حــني تــشغل النــساء نــسبة تزيــد علــى    ). ١٠٠، الفقــرة

ــل مــن       ٥٣ ــا أق ــشغلن دوم ــإهنن ي ــسلك الدبلوماســي، ف ــة مــن ال ــة مــن  ١٦يف املائ  يف املائ
، CEDAW/C/LTU/4؛ ١٦٤، الفقــرة (CEDAW/C/LTU/3ماســية القياديــة املناصـب الدبلو 

فريجى وصف التدابري اليت اختذهتا احلكومة، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة ). ١٠٢الفقرة 
 من االتفاقية، فيما عدا احلصص، وذلك لزيـادة عـدد النـساء يف            ١الفقرة   ،٤ وفقا للمادة 

ــة املد  ــة يف اخلدم ــأثري    املناصــب اإلداري ــسلك الدبلوماســي وت ــة يف ال ــة واملناصــب القيادي ني
 .التدابري هذه

تقدم اخلدمة الدبلوماسية يف ليتوانيا، شأهنا يف ذلك شأن اخلدمة املدنية بكاملـها، علـى          
ذلـك أن عـدد النـساء الالئـي يتـولني قيـادة البعثـات الدبلوماسـية يف                  . أساس مبـدأ عـدم التمييـز      

 نــساء قيــادة الــسفارات أو البعثــات ٤، تولــت ٢٠٠٤فــي عــام ف. ازديــاد تــدرجيي يف كــل عــام
، وصـل هـذا العـدد إىل مـا يقـرب مـن              ٢٠٠٧غريمها مـن املمثليـات الدبلوماسـية، ويف عـام            أو

 . نساء يف الوقت الراهن٩ وإىل ٢٠٠٨ نساء يف عام ٧ أي -الضعف 
 

 العمالة والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية  
أجور قطاعات االقتصاد اليت هتيمن عليها اإلناث أقـل منـها يف            ” يسلم التقرير بأن   - ١٥

هنـاك  ”وبـأن   ) ١٤٨، الفقـرة    (CEDAW/C/LTU/4.“القطاعات اليت يهيمن عليهـا الـذكور      
فصال رأسيا لسوق العمل، حيث يشغل الرجال عددا أكرب مما تشغله النساء من املناصـب               

 يف األجــور بــني املــرأة والرجــل فــالفوارق). ٢٤٤، الفقــرة CEDAW/C/LTU/3(“ القياديــة
ــها يف القطــاع اخلــاص     ، الفقــرة CEDAW/C/LTU/3(هــي أكــرب أيــضا يف القطــاع العــام من

فريجى بيان ماهية التـدابري الـيت اختـذت لزيـادة األجـور يف قطاعـات العمالـة الـيت                    ). ٢٤٤
 يف  هتيمن فيها اإلناث، وللقضاء على العزل املهـين، علـى النحـو الـذي أوصـت بـه اللجنـة                   
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، وما إذا كان ينظـر يف إلـزام مكتـب أمـني املظـامل املعـين بتكـافؤ         )٣(تعليقاهتا اخلتامية السابقة  
الفرص بالتحقيق على حنو منتظم ومنهجي يف ممارسـات أصـحاب العمـل يف دفـع املرتبـات                 

 .واألجور وذلك  عن طريق نظام إبالغ من جانب أصحاب العمل
لنـساء والرجـال، وكـذلك قـانون العمـل بـدفع            يقضي قانون التكافؤ يف فرص العمـل ل        

ومـن أجـل    . األجر املتساوي عن العمل املتساوي واألجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة          
، أُجـري   ٢٠٠٤كفالة تنفيذ هذا احلكم، وملراعاة التعليقات الـيت أبـدهتا اللجنـة يف أواخـر عـام                  

تلك الفروق، ووضع مـشروع منهجيـة       حتليل للفروق يف األجور بني الرجال والنساء وأسباب         
ــوقش        ــشركاء االجتمــاعيني، ون ــع ال ــشاور م ــواع العمــل وتوصــيفات األعمــال بالت ــيم ألن التقي

وقـدمت املنهجيـة املـذكورة إىل اجمللـس الثالثـي           . مشروع املنهجية يف احللقـة الدراسـية اخلاصـة        
 شـأن هـذه املنهجيـة،       ومـن . جلمهورية ليتوانيا، الذي أبدى رأيا استحـسن فيـه تطبيـق املنهجيـة            

عند تطبيقها، أن تزيد شفافية األجور يف الشركات واملنظمات وأن تسهم، بال ريـب، يف رفـع     
ــساء  ــساء والرجــال، تقــدم هــذه      . أجــور الن ــوطين لتكــافؤ الفــرص للن ــامج ال وكجــزء مــن الربن

، إىل الــشركاء االجتمــاعيني، وال ســيما نقابــات العمــال،  ٢٠٠٥املنهجيــة كــل عــام منــذ عــام  
وتنفـذ تـدابري متواصـلة الستئـصال األسـباب األخـرى            . ويلقى هذا التدريب كثريا من االهتمام     

ويف كل عام تنظم احللقـات الدراسـية للتـشجيع    . لوجود فروق يف األجور بني النساء والرجال 
على احلوار االجتماعي واستنهاض احلوافز لدى النساء على املـشاركة يف اختـاذ القـرار، وتنفـذ                 

ومشاريع أخرى بالتعاون مع مراكز الدراسـات اجلنـسانية واملنظمـات الـساعية ملكافحـة               تدابري  
ومتول هذه األنشطة مجيعها من األموال املتأتية من ميزانية الدولـة والـصناديق        . القوالب النمطية 

وينفــذ مركــز الدراســات اجلنــسانية التــابع جلامعــة  . اهليكليــة لالحتــاد األورويب علــى حــد ســواء
وقـد وضـعت مـشاريع    . ، الذي ذكر يف التقرير الرابع، مشروعا يعد من أجنح املشاريع          فيلنيوس

ــاعيني واألخــصائيني         ــربيني االجتم ــع أجــور األخــصائيني وامل ــة األجــل لرف ــتراتيجيات طويل اس
ــا اإلنــــاث   وخيــــضع احلــــد األدىن مــــن األجــــور  . الثقــــافيني، أي اجملــــاالت الــــيت هتــــيمن فيهــ

 .منتظمة لزيادات
بغــي التأكيــد علــى أنــه، حــسب مــا ورد يف تقريــر املفوضــية األوروبيــة إىل   علــى أنــه ين 

بيانـــات املكتـــب (، ٢٠٠٨اجمللـــس وإىل الربملـــان األورويب عـــن املـــساواة بـــني اجلنـــسني لعـــام  
يف ليتوانيا، يعـد عـدد النـساء املـديرات يف ليتوانيـا هـو العـدد          ) اإلحصائي للجماعات األوروبية  

ويشهد أيضا عدد النساء املـديرات لألعمـال        ).  يف املائة  ٤١(ألورويب  األعلى يف بلدان االحتاد ا    
. التجارية الصغرية احلجـم، واألعمـال التجاريـة املتوسـطة احلجـم اجتاهـا حنـو االزديـاد املـستمر                   

__________ 
 .١٤٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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ومع ذلك فإن الفصل األفقي لسوق العمالة داخل القطاعات واملهن يظل يـشكل عقبـة كـأداء                 
ــة   . نيحتــول دون ســد الفجــوة بــني اجلنــس   ــسية هلــذا األمــر األدوار النمطي ومــن األســباب الرئي

املسندة إىل اجلنسني، والذي يعتـرب القـضاء عليهـا عمليـة تـستغرق وقتـا طـويال وتتطلـب جهـدا                  
 .كبريا، وتعتمد إىل حد بعيد على أنشطة إذكاء الوعي

طـار  يصف التقرير الدوري الرابع تشجيع املرأة علـى مباشـرة األعمـال احلـرة يف إ               - ١٦
ــط وطنيـــة خمتلفـــة وعـــن طريـــق طائفـــة متنوعـــة مـــن تـــدابري اإلرشـــاد والتـــدريب           خطـ

)CEDAW/C/LTU/4   فريجى تقدمي بيانات عـن طبيعـة األنـشطة         ). ١٤١-١٣٢، الفقرات
التجارية اليت تنشئها النساء وما إذا كان بإمكاهنن االستمرار هبا وإذا كانـت تعـود علـيهن               

ن، تصنيف البيانات وفقا للعمر وطول مـدة البطالـة     ويرجى، أن أمك  . مبا يكفي من الدخل   
 .اليت قضتها املرأة قبل أن تتحول إىل صاحبة عمل حر

تدير وزارة الزراعة مبادرات إذكاء الوعي وتروج مبادرات مباشرة األعمـال احلـرة يف      
ة املناطق الريفية يف شراكة مـع أنـشط منظمـة جامعـة للنـساء يف املنـاطق الريفيـة أال وهـي رابطـ                       

ورابطة املزارعـات الليتوانيـات الـيت يـشار إليهـا فيمـا             . املزارعات الليتوانيات ومع غرفة الزراعة    
، ١٩٩٢ وأعيـد إنـشاؤها يف عـام    ١٩٣٩بعد بالرابطـة منظمـة عامـة مـستقلة، أنـشئت يف عـام        

وجتمــع هــذه الرابطــة بــني أعــضاء .  عامــا االضــطالع بأنــشطتها١٥وقــد واصــلت علــى مــدى 
وتـضم قائمـة أعـضاء      . ن النساء القاطنات يف املناطق الريفية والنساء املزارعات       جمموعة كبرية م  

ــدين     ٣ ٠٠٠الرابطــة يف الوقــت احلــايل    عــضو حقيقــي وحــوايل ضــعف هــذا العــدد مــن املؤي
والرابطة عضو يف غرفـة الزراعـة ويف    .  فرعا حمليا  ١٨٨الكثريين ألنشطتها، ويبلغ عدد فروعها      

وللرابطــة كــل تعــاون نــاجح مــع املنظمــات غــري احلكوميــة  . ملزارعــاتالرابطــة العامليــة للنــساء ا
ويتمثـل هـدف    . النروجيية واألملانية والبولندية واالنكليزية، وهي شـريك يف املـشاريع املـشتركة           

الرابطة يف ترويج املبادرة الرامية إىل النهوض برفاه املرأة االجتماعي وثقافتها وصـحتها ومنائهـا               
وتسعى الرابطة إىل زيادة متكـني النـساء يف املنـاطق الريفيـة وزيـادة               . روحيالبدين والعاطفي وال  

ــة مهــاراهتن وإمــدادهن باملعــارف، وال ســيما يف جمــال الفــروع البديلــة      ثقتــهن بأنفــسهن وتنمي
 .ملباشرة األعمال احلرة

وتنحسر أوجه التعصب النمطي للرجال ومـؤداه أهنـم هـم أفـضل مـن النـساء يف إدارة                    
ــا األعمــال ال ــة يف ليتواني ــه شــركة حبــوث     . تجاري ــذي أجرت ــام ال ــرأي الع ذلــك أن اســتطالع ال

، قد أظهـر  ٢٠٠٥يوليه /يف متوز“ Spinter tyrimai UAB”واستطالع األسواق املعروفة باسم 
 يف املائـة يتـشاطرون الـرأي القائـل        ٦٥أن عددا كبريا من السكان الليتوانيني تصل نـسبتهم إىل           

 يف املائـة مـن      ٤٩اسية يف حـسن إدارة األعمـال التجاريـة، فيمـا ادعـى              بأن النساء والرجال سو   
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ــأهنم، إذا مــا خــريوا يف تعــيني شــخص يتــوىل اإلدارة، ال يفــضلون       اجمليــبني علــى االســتطالع ب
وما زال عدد النساء املديرات للـشركات يف ازديـاد، وتقـع أغلبيـة النـساء                . الرجال على النساء  

ويتــسىن مــن هــذه احلقيقــة  .  ســنة٦٠-٥١ ســنة و ٤٥-٤١ا املــديرات يف فئــتني عمــريتني مهــ 
وحــدها االفتــراض بــأن النــساء الالئــي تتــوافر لــديهن خــربات واســعة النطــاق يــشغلن املناصــب 

 .التجارية اإلدارية يف األعمال
 قائمـة   ٢٠٠٤/٢٠٠٥هذا وقد أعلن منشور قادة األعمال التجارية الليتـوانيني للفتـرة             
ــشركات ٦٠٠تـــضم  ــن أكـــرب الـ ــساء يف    مـ ــشغل النـ ــدمات تـ ــم خـ ــات وحجـ ــة مبيعـ  الليتوانيـ
 امــرأة ١٨، قــادت ٢٠٠٢/٢٠٠٣وباملقارنــة مــع الفتــرة . شــركة منــها مناصــب مــديرات ٤٨

، كانــت نــساء مــديرات يتــولني  ٢٠٠٤ويف عــام .  مــن الــشركات القياديــة٤٠٠مــديرة فقــط 
 . شركة تعد أسرع الشركات منوا يف ليتوانيا٢٠٠شركة من أصل  ١٥ إدارة

، قامـــت الوكالـــة الليتوانيـــة لألعمـــال التجاريـــة الـــصغرية واملتوســـطة  ٢٠٠٥يف عـــام  
 عمـالً   ٥٤جبمـع املعلومـات وأصـدرت منـشوراً عـن           ) ويشار اليها بعد باسم الوكالة الليتوانية     (

وكان على صاحبات األعمال احلرة النسائية أن ُيجنب مجـيعهن علـى عـدد              . حراً نسائياً ناجحاً  
ال نــشاط شــركاهتن وبــدء عملــهن واألســباب الــيت شــجعتهن علــى فــتح    مــن األســئلة عــن جمــ 

أعماهلن التجارية وعوامل جناحهن والعقبات اليت حالت دون منو أعماهلن والتوفيـق بـني احليـاة                
. األسرية والعمـل وعمـا يتمـنني للنـساء األخريـات الالئـي يعتـزمن بـدء أعمـاهلن ومـا إىل ذلـك                 

.  يف املائـة أعمـاهلن يف أوائـل اخلمـسينيات          ٣٢,٥هن إىل   بدأ عدد مـن النـساء، تـصل نـسبت          وقد
 .  عاما٣٦,٧ًوكان متوسط عمر النساء الالئي أصبحن صاحبات أعمال حرة 

ويعــد النــشاط يف األعمــال التجاريــة أحــد الــشروط األساســية لتحقيــق حنــو اقتــصادي   
لعثــور علــى ومــع ذلــك، ونظـراً للــصور النمطيــة فـإن النــساء يــواجهن عقبـات إضــافية ل   . سـريع 

وال بـد   . فرص عمل أو للبحـث عـن وظـائف دائمـة، أو لبـدء أعمـال جتاريـة، أو للتوسـع فيهـا                      
للنساء الراغبات يف بدء أعمال جتارية أو يف التوسع فيها من مواجهـة عقبـات معينـة، مـن مثـل                     
االفتقار إىل الثقة بـالنفس أو اخلـوف مـن املخـاطرة أو عـدم وجـود معـارف معينـة ذات عالقـة                        

على أن أياً مـن النـساء املدرجـة أمسـاؤهن يف منـشور الوكالـة       . عمال التجارية وما إىل ذلك    باأل
الليتوانية املذكورة مل تذكر أهنا واجهت مشاكل يف التوفيق بني احلياة األسرية والعمـل باعتبـار                

ــة حتــول دون بــدء عمــل جتــاري معــني    اتفقــت النــساء مجــيعهن علــى أن العمــل    إذ. ذلــك عقب
والحظــت النــساء كافــة أهنــن تلقــني .  يكــن أمــراً ســهالً ولكنــه مــا زال ممكنــاً بعــدالتجــاري مل

كما أن مـن اجلـدير بالـذكر أن    . مساندة ودعماً، وكان بعضهن يعملن مع أزواجهن وأطفاهلن    
النساء الالئي قوبلن ذكرن أن وجود فريق حـسن مـن الـزمالء القرنـاء املـؤهلني شـرط أساسـي                   
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 البحث اإلحصائي والعلمي الذى أُجري يف ليتوانيـا قـد أظهـر أن         ذلك أن . لعمل جتاري ناجح  
أهـم تــدابري الـدعم املــايل لـدى صــاحبات األعمـال احلــرة هـي الــدعم املـايل املقــدم لبـدء العمــل        
ــشروط       ــة ب ــوال القــروض املتخصــصة، وضــمانات القــروض، والقــروض املقدم التجــاري، وأم

 . الستثمارات يف األعمال التجاريةميسرة لبدء األعمال التجارية، والدعم املقدم ل
وتلقــى صــاحبات األعمــال احلــرة التــشجيع علــى الــدوام مــن خــالل الربنــامج الــوطين    

، وذلـك عـن طريـق زيـادة اإلمكانيـات           ٢٠٠٩-٢٠٠٥لتكافؤ الفرص للنساء والرجال للفترة      
يـة، ونـشر   ألن تبدأ النساء أعماالً جتارية وتوسع نطاقها ويكون ذلك أيـضاً بعقـد دورات تدريب    

املعلومات اليت تركز على إذكاء الوعي وزيـادة الثقـة بـالنفس لـدى النـساء، وتقـدمي املـشورات                 
 .ت الضرورية وغري ذلك من املسائلواملعلوما
ــة يف موافاهتــا بقــدر مــن املعلومــات عــن أوضــاع صــاحبات        ــة اللجن ونــزوالً عنــد رغب

ومــات الرمسيــة الــيت تقــدمها إدارة    األعمــال احلــرة أكثــر تفــصيالً ممــا ميكــن تــوفريه مــن املعل       
اإلحصاءات فإنه سيتم مشول اجلوانـب املرغـوب فيهـا عـن صـاحبات األعمـال احلـرة يف أقـرب              

وتقوم بـإجراء هـذا البحـث       . حبث يتناول التقدم احملرز يف األعمال التجارية الصغرية واملتوسطة        
ي لفــت األنظــار إىل أن عــادة وزارة االقتــصاد يف شــراكة مــع إدارة اإلحــصاءات علــى أنــه ينبغــ

الفجـــوة يف األجـــور بـــني النـــساء والرجـــال قـــد أصـــبحت أقـــل يف القطـــاع اخلـــاص منـــها يف   
 .العام القطاع
وفقاً لبيانات جملس إدارة صندوق التأمني االجتماعي احلكومي املقدمـة يف التقريـر         - ١٧

املائة فقط مـن     يف   ١الدوري الثالث، بلغت نسبة الرجال الذين أخذوا إجازة أبوية حوايل           
ــؤهلني لـــذلك،  ١٧ ٨٠٠أصـــل  ــانوا مـ ــرة CEDAW/C/LTU/3( رجـــل كـ ). ٢١٧، الفقـ

األنـشطة التثقيفيـة الراميـة إىل إعـالم األسـر بإمكانـات             ”فريجى تقدمي معلومـات عـن تـأثري         
علـى أال يأخـذوا إجـازة    ”واجلهـود املبذولـة لتـشجيع اآلبـاء         “ احلصول على إجازة األبـوين    

. “لى البقاء أيضاً يف إجازة األبوين إىل حني بلوغ الطفل سـن الثالثـة   أبوية فحسب، وإمنا ع   
)CEDAW/C/LTU/4 ٦٠، الفقرة.( 

 أحــد التــدابري املتواصــلة الــيت اختــذها الربنــامج الــوطين ٢٠٠٥ُنفــذ كــل ســنة منــذ عــام  
 أنـه   لتكافؤ الفرص للنساء والرجال الرامي إىل التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة العملية، ذلـك             

ينظم محالت إعالمية عامة هبدف إبالغ األسـر بإمكانـات احلـصول علـى إجـازة أمومـة وأبـوة                    
 . وإجازة األبوين، وكذلك تشجيع اآلباء على أخذ إجازة األبوة وإجازة األبوين

هذا وقـد قـام مكتـب أمـني املظـامل املعـين بتكـافؤ الفـرص بتنظـيم أحـد أكثـر املـشاريع                          
، بالتعـاون   ٢٠٠٦ديـسمرب   / إىل كانون األول   ٢٠٠٥أكتوبر  /ين األول جناحاً يف الفترة من تشر    
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ــوان        ــسلندا حتــت عن ــدامنرك وأي ــا وال ــن ليتواني ــع شــركاء م ــا   ”م ــصريون يف أوروب الرجــال الع
وكـان اهلـدف مـن املـشروع هـو تـشجيع الرجـال علـى                . “سياسـات مالئمـة لألسـرة     : املوسعة

 يكونوا أكثر نشاطاً يف احليـاة األسـرية وعلـى           التوفيق بني الواجبات املهنية واألسرية، وعلى أن      
وعـالوة علـى ذلـك متثـل غـرض آخـر            . اإلفادة من حقهم يف إجازة األبوين اليت أقرهـا القـانون          

للمـشروع يف احلـث علـى إجـراء مناقـشة عامـة بـشأن دور الـذكور يف املـساواة بـني اجلنــسني،           
سرية واحليـاة املهنيـة للنـساء والرجـال علـى           والتأكيد على األمهية املتكافئة للتوفيق بني احلياة األ       

وقــد ُمثــل . حــد ســواء؛ وقــد حثــت هــذه املناقــشة علــى إحــداث تطــويرات إجيابيــة يف اجملتمــع   
أصــحاب األعمــال والــسياسيون والنقابــات العماليــة يف احللقــات الدراســية الــيت نظمــت بــشأن 

ومت القيـام حبمـالت   . اجلنـسانية التوفيق بني احليـاتني األسـرية واملهنيـة وبـشأن القوالـب النمطيـة            
إعالمية عرب وسائل اإلعالم، وعرضت على التلفزة إعالنـات اجتماعيـة، وُوضـعت للتـداول يف             

ومّولــت هــذا . الــصحافة مــشاريع منــشورات عــن التوفيــق بــني احليــاة األســرية واحليــاة العمليــة 
ة للمـساواة بـني اجلنـسني       املشروع املفوضية األوروبية يف سـياق اسـتراتيجيتها اجملتمعيـة اإلطاريـ           

 .  وحكومة مجهورية ليتوانيا٢٠٠٥-٢٠٠١للفترة 
ــة واضــحة      ــذها جلي ــدابري واملــشاريع الــيت جــرى تنفي ــائج هــذه الت ــوة  . ونت فإجــازة األب

 ٣ ٠٨٥، أخـذ    ٢٠٠٦فمنذ أن أصـبح القـانون نافـذاً وحـىت هنايـة عـام               . أضحت أكثر انتشاراً  
وباملقابـل، أخـذ ينمـو      . ٢٠٠٧ يف عـام     ٩ ١٨٥إىل  شخصاً إجـازة األبـوة، وازداد هـذا الـرقم           

 وصـل عـدد     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ففـي عـامي     . ببطء عدد الرجال الذين أخذوا إجـازات األبـوين        
 .  يف املائة على التوايل٢,٧٤ يف املائة و ٢,٠١أولئك الرجال إىل ما نسبته 

ن املبـادرات   يصف التقرير الدوري الرابع عدداً من التغيريات القانونية وغريهـا مـ            - ١٨
الراميـة إىل التــشجيع علــى مــشاركة الرجــل يف املــسؤولية األســرية وإىل تــشجيع أصــحاب  

ــة     ــات عمــل ابتكاري ). ٦٤-٥٦، الفقــرات CEDAW/C/LTU/4(العمــل علــى اختــاذ ترتيب
فريجى تقدمي معلومات عن عدد املؤسسات التجارية اخلاصة، مصنفة حسب احلجم، الـيت             

 .بات عمل مؤاتية لألسرةتوفر يف الوقت احلايل ترتي
ــة املاضــية       ــدابري املــذكورة يف الفقــرة املــشار إليهــا أعــاله يف األعــوام القليل . طُبقــت الت

اليوم فإن هناك شبكة من املؤسسات الـيت ُتطبـق املـسؤولية االجتماعيـة للـشركات، وتـضم                   أما
 مبـا يف ذلــك   شـركة ليتوانيــة تطبـق تـدابري املـسؤولية االجتماعيــة للـشركات،     ٥١هـذه الـشبكة   

، ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ويف عـامي    . التدابري املالئمة لألسـرة والتـدابري املالئمـة ملراعـاة نـوع اجلـنس             
وبالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، جــرت االنتخابــات املتعلقــة بالــشركات ذات    

 :االجتماعية يف إطار تسميات ثالثاملسؤولية 



CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1  
 

08-30551 21 
 

مية الـشركات الـيت تـوفر أكثـر ظـروف العمـل        تشمل هذه التـس    -مكان العمل للسنة     - ١
وكان من أحد العوامل اليت أُخـذت يف االعتبـار تنفيـذ            . سالمة وصحة وجاذبية وأعالها نوعية    

 . ترتيبات العمل املالئمة لألسرةوتطبيق
 تـشمل هـذه التـسمية الـشركات الـيت كـان هلـا أكـرب إسـهام يف بنـاء                      -الشريك للسنة    - ٢

وكـان مـن بـني العوامـل الـيت أُخـذت بنظـر االعتبـار                . جملتمعية والعامة الشركات مع املنظمات ا   
 .ال قضايا املساواة بني اجلنسنيالتعاون يف جم

 ُتمــنح هــذه التــسمية للــشركات  - ٢٠٠٧الــشركة ذات املــسؤولية االجتماعيــة لعــام   - ٣
ها يف األكثــر تقــدماً يف جمــال املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات، والــيت أثبــت بنجــاح مــشاركت   

 .ول لقضايا املسؤولية االجتماعيةالبحث عن حل
الوطنيـــة واملتعـــددة (ومـــن بـــني أعـــضاء هـــذه الـــشبكة شـــركات األعمـــال التجاريـــة    

ــواء   ــد سـ ــى حـ ــسيات علـ ــة    )اجلنـ ــسيجية، والكيمائيـ ــصاالتية، والنـ ــة، واالتـ ــة، والتأمينيـ ، املاليـ
بطات األعمـال التجاريـة     والصناعات األخرى، واهليئات االستشارية والقطاعات األخرى، ورا      

والرابطـــات املهنيـــة، ونقابـــات العمـــال واملؤســـسات األكادمييـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة  
ممــثلني لألعمــال ) ٤٢( كــان أغلبيــة األعــضاء ٥١ومــن بــني األعــضاء الـــ . واملنظمــات الدوليــة

 الّنــصف وكــان حـوايل ). ٢(واملؤســسات األكادمييـة  ) ٧(التجاريـة مث منظمـات اجملتمــع املـدين    
 . من شركات األعمال التجارية من املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم

وفقاً للتقرير الدوري الرابع، يتمتع أيضاً كل من يأخذ إجازة أبوة سواء كان األم            - ١٩
األب أو الوصي، حىت يبلغ الطفل سن الثالثة، بتأمني يغطي اجلزء األساسي مـن معاشـه                 أو

ــأمني ا  ــة     التقاعــدي ضــمن الت ــة الدول ــوال ميزاني ــدفع مــن أم ــذي ي الجتمــاعي احلكــومي ال
)CEDAW/C/LTU/4   فريجى تقدمي معلومات عن نسب األمهـات واآلبـاء         ). ١٦١، الفقرة

واألوصياء الذين أخذوا إجازة أبوة يف السنوات األخرية وما إذا كان مبقدور األم العـودة               
ــدة  ــها أو إىل وظيفــة جدي ــرة  ويرجــى أيــضاً تقــدمي  . إىل وظيفت معلومــات عمــا إذا كــان لفت

االنقطــاع عــن العمــل مــن أجــل رعايــة األطفــال أي تــأثري يف نظــام التــأمني االجتمــاعي          
 .هبا اخلاص

فمنــذ أن أصــبح القــانون نافــذاً وحــىت هنايــة عــام  . يأخــذ الرجــال طواعيــة إجــازة أبــوة  
ــوة  ٢٠٠٦ ــازة األبـ ــذ إجـ ــام   ٣ ٠٨٥، أخـ ــدد يف عـ ــذا العـ ــالً، يف حـــني ازداد هـ  ٢٠٠٧ رجـ

ففـي عـامي    . وما زال عدد الرجال الذين يأخذون إجازة أبوة يزداد بـبطء          .  رجالً ٩ ١٨٥ إىل
ــسبته     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ ــا نــ ــال إىل مــ ــؤالء الرجــ ــدد هــ ــغ عــ ــة ٢,٧٤ و ٢,٠١، بلــ  يف املائــ
 .التوايل على
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 شــخص، ويف ٤٥ ٨٠٠، مشــل التــأمني الــذي تقدمــه ميزانيــة الدولــة ٢٠٠٥ويف عــام  
 شــــخص، وإىل ٥٣ ١٠٠اص املـــشمولني بالتـــأمني إىل   ، وصـــل عـــدد األشـــخ   ٢٠٠٦عـــام  
، والــــرقم املخطــــط بلوغــــه يف ٢٠٠٧ شــــخص حــــسب البيانــــات األوليــــة لعــــام ٥٠ ٧٠٠
ولــيس لــدى جملــس إدارة صــندوق التــأمني االجتمــاعي   .  شــخص٤٩ ٥٠٠ هــو ٢٠٠٨ عــام

بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس ووضع األب أو الوصي، ذلـك ألن هـذا النـوع مـن التـأمني         
 . بق بالتساوي على الرجال والنساء على حد سواءينط

حــىت يبلــغ ) األبــوة(ويــرد عــدد األشــخاص الــذين تلقــوا اســتحقاقات إجــازة األمومــة   
 :ن العمر يف اجلدول التايل أدناهالطفل السنة األوىل م

 
النسبة املئوية للرجال  اجملموع  الرجال  النساء  العام 

١,٢٣ ١٩ ٦١٢ ٢٤١ ١٩ ٣٧١ ٢٠٠٥ 
٢,٠١ ٢٠ ٦٤١ ٤١٤ ٢٠ ٢٢٧ ٢٠٠٦ 
٢,٧٤ ٢١ ٤٧٨ ٥٨٨ ٢٠ ٨٩٠ ٢٠٠٧ 

 
وتغطي مجيع ضمانات التأمني االجتماعي الفترات اليت يتلقى الشخص خالهلـا إجـازة              

وإذا ما اختارت األم أو اختار األب املكوث مع الطفـل حـىت يبلـغ               . تغطية كاملة ) أبوة(أمومة  
ا الـشخص مغطـى بالتـأمني الـذي تقدمـه ميزانيـة الدولـة لكامـل          السنة الثالثة من العمر فـإن هـذ       

ــة      معاشــه التقاعــدي مــن صــندوق التــأمني االجتمــاعي احلكــومي والتــأمني االجتمــاعي يف حال
 . وال تقلل رعاية الطفل، إذن، من ضمانات التأمني االجتماعي األخرى. إصابته مبرض

ــنص املــادة     املوظــف مبكــان عملــه   مــن قــانون العمــل علــى أن حيــتفظ    ) ٢ (١٨٠وت
. طوال املدة اليت يكـون أخـذها إجـازة أبـوة أو أمومـة، إال يف حالـة تـصفية الـشركة                     ) واجباته(

اعتبـاراً  (وحسب بيانات مفتشية الدولة لشؤون العمل فإنه، منذ أن أصبح قـانون العمـل نافـذاً                 
ــام   ــن ع ــد إجــازة األ     )٢٠٠٣م ــودة بع ــشأن الع ــي أي شــكوى حــىت اآلن ب ــتم تلق ــة ، مل ي موم

 .إىل مكان العمل السابق) األبوة(
 

 التربية والقوالب النمطية
“ موقف عام تقليدي من دور الرجل واملرأة”يسلم التقرير الدوري الثالث بوجود  - ٢٠

)CEDAW/C/LTU/3 ويــشري التقريــر الــدوري الرابــع إىل املهــام األساســية ) ٢١٧، الفقــرة
اء والرجال يف تغيري القوالب النمطية التقليديـة        للربنامج الوطين املعين بتكافؤ الفرص للنس     

فريجى تقدمي معلومات عما إذا كانت . اخلاصة بدور املرأة والرجل يف النشاط االقتصادي
املبادرات املتخذة قد أفضت إىل تغيري يف اختيار املرأة والرجل للمهن وتوفري تفاصـيل عـن               
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ويرجـى شـرح املبـادرات      .  الـراهن  أرقام وأنواع املهـن الـيت خيتارهـا كـل جـنس يف الوقـت              
املتخذة ملواجهة هـذا املوقـف النمطـي وذكـر الـسياسات امللموسـة الـيت صـيغت للتـشجيع                    

ويرجـى بوجـه   . على تقاسـم املـسؤوليات بـني املـرأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع وتأثريهـا             
تكــافؤ خــاص تقــدمي التفاصــيل أو النتــائج النامجــة عــن أعمــال مكتــب أمــني املظــامل املعــين ب   

لتحليــل صــورة املــرأة والرجــل الــيت ترمسهــا وســائط اإلعــالم والتطــورات الــيت     ”الفــرص 
حلقات تدريبية لضباط الشرطة ”وتنظيم “ تشهدها أدوار الرجل واملرأة يف اجملتمع احلديث

 “ومـــوظفي الـــسلطات العامـــة ومـــوظفي البلـــديات بـــشأن قـــضية املـــساواة بـــني اجلنـــسني 
)CEDAW/C/LTU/4 ٥١، الفقرة.( 

كجزء من تنفيذ الربنامج الوطين املعين بتكـافؤ الفـرص للنـساء والرجـال، ُشـرع، منـذ                   
، يف عقـد حلقـات دراسـية منتظمـة يف شـراكة مـع مركـز الدراسـات اجلنـسانية يف              ٢٠٠٥عام  

. جامعة فيلنيوس جملموعات خاصة مستهدفة بـشأن القوالـب النمطيـة ألدوار اإلنـاث والـذكور               
يت يـسعى إىل حتقيقهـا الربنـامج الـوطين املعـين بتكـافؤ الفـرص للنـساء                  وكجزٍء مـن األهـداف الـ      

، ُنفذت أو ما زالت جارية، مشاريع إلذكاء الوعي، مكرسـة           ٢٠٠٧-٢٠٠٤والرجال للفترة   
ومـن  . ملواجهة القوالب النمطية اجلنسانية، بدعم من الصناديق اهليكلية التابعة لالحتاد األورويب          

ع ُيديره مركـز الدراسـات اجلنـسانية يف جامعـة فيلنيـوس ومـشروع        أكثر املشاريع جناحاً مشرو   
يديره مركز اإلعالمي لشؤون العمالة النسائية يف كواناس، وكالمهـا وصـف بتفـصيل كـبري يف                 

 .التقرير الرابع
ــه            ــاً عنوان ــشروعاً دولي ــرص م ــافؤ الف ــين بتك ــني املظــامل املع ــب أم ــذ مكت ــد نف ــذا وق ه

، بتمويــل “يف البلــدياتتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين  : ليــةاملــساواة مــن أجــل التنميــة احمل ”
مشترك من املفوضية األوروبيـة يف سـياق االسـتراتيجية اإلطاريـة اجملتمعيـة األوروبيـة للمـساواة                  

 إىل كــانون ٢٠٠٦أكتــوبر /وأديــر هــذا املــشروع يف الفتــرة مــن تــشرين األول  . بــني اجلنــسني
ــسمرب /األول ــى تكــافؤ      وكــان ).  شــهرا١٥ً (٢٠٠٧دي ــو احلــث عل ــشروع ه ــن امل الغــرض م

ــز املــساواة بــني      ــة، وتعزي ــاة االقتــصادية واالجتماعي مــشاركة اجلنــسني يف خمتلــف جمــاالت احلي
ــديات  ــأمني االجتمــاعي والعمــل     . اجلنــسني يف البل ــاون مــع وزارة الت ــد ُنفــذ املــشروع بالتع وق
يا التربـويني ومـوظفي إدارة      ومشل املشروع إشراك موظفي بلديـة شـياول       . ومركز تعزيز املساواة  

ــادئ         ــق مب ــة تطبي ــى كيفي ــدربني مجــيعهم عل ــتني، امل ــدييت ســريفينتوس وأوكمريجــي اإلقليمي بل
لقــد كــان . املــساواة بــني اجلنــسني وإجــراء حتليــل للمــساواة بــني اجلنــسني يف عملــهم اليــومي    

 .لغاريةمشروعاً دولياً استعان خبدمات املشاركني من منظمات إستونية وب
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ــون     هــذا   ــة املــشرع املعن ــد نفــذت مؤســسة االبتكــارات االجتماعي ــذ تكــافؤ  ”وق تنفي
بتمويـــل مـــن “ )٢٠٠٨-٢٠٠٦(تـــدابري وممارســـات وتغـــيريات : الفـــرص للنـــساء والرجـــال

الــصناديق اهليكليــة التابعــة لالحتــاد األورويب يف شــراكة مــع مكتــب أمــني املظــامل املعــين بتكــافؤ  
اللجان العامة لتكافؤ الفرص للنساء والرجـال يف عـشر          ونتيجة هلذا املشروع، أنشئت     . الفرص

بلـــديات ليتوانيـــة منوذجيـــة وستـــسعى اللجـــان املـــذكورة املؤلفـــة مـــن ممـــثلني عـــن البلـــديات    
ومؤسسات سوق العمل واملنظمات غري احلكومية والـشركاء االجتمـاعيني، إىل كفالـة التنفيـذ               

افؤ الفرص للنساء والرجال علـى الـصعيد        الفعلي ألهداف وأولويات الربنامج الوطين املعين بتك      
ويعد إنشاء هذه اللجان علـى أسـاس تطـوعي يف البلـديات إحـدى احملـاوالت األوىل                  . اإلقليمي

 .الرامية إىل ترسيخ تنفيذ تكافؤ الفرص يف احلكومة احمللية يف ليتوانيا
ف  يعكـ  ٢٠٠٨نوفمرب  / إىل تشرين الثاين   ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف الفترة من كانون األول     

تعمـيم مراعـاة املنظـور      ”مكتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص على تنفيـذ املـشروع املعنـون              
، بدعم من وزارة األمن االجتماعي والعمـل        “التطبيق الفعلي  إىلمن املرحلة النظرية    : اجلنساين
ويـشكل املوظفـون املـدنيون وأعـضاء أكـسيماس          . التـابع لالحتـاد األورويب    “ التقـدم ”وبرنامج  

والغـرض مـن هـذا املـشروع        . وأعضاء مكتب جلان أكسيماس الفئات اليت يستهدفها املـشروع        
تدريب الفئات املستهدفة على قـوانني االحتـاد األورويب وليتوانيـا ووثائقهـا الرباجميـة الـيت حتكـم               
قضايا املساواة بني اجلنسني، وتوفري املعلومات واألدوات اليت متكن مـن تعمـيم مراعـاة املنظـور                 

 .جلنساين يف جماالت النشاط واالختصاص يف القطاع العام للمشاركني يف املشروعا
ومواجهــة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية عمليــة طويلــة األمــد وتقتــضي بــذل جهــود           
، )٧-٦٩الفقـرة   (وعمـال بالربنـامج الـوطين املعـين بتكـافؤ الفـرص للنـساء والرجـال                 . متواصلة

 آثار تنفيذ الربنامج والدراسة االستقـصائية املقارنـة للحالـة           سيتم الفراغ من إجراء دراسة تقييم     
وحتقيقا هلذه الغاية، سيتم القيام بدراسة وحتليل جامعني للـتغريات احلاصـلة يف             . ٢٠٠٩يف عام   

وسـتغطي الدراسـة كامـل فتـرة الربنـامج؛ وســتقارن      . حالـة النـساء والرجـال يف مجيـع اجملـاالت     
 الــيت أجريــت “دور املــرأة يف اجملتمــع الليتــواين”قة ملوضــوع نتائجهــا مــع نتــائج الدراســة الــساب

 .٢٠٠١عام  يف
قــانون تكــافؤ الفــرص للنــساء والرجــال حيظــر ”يفيــد التقريــر الــدوري الرابــع بــأن  - ٢١

الدعاية اإلعالنية عن السلع واخلدمات اليت جتعل الرأي العام يعتقد بتفـوق أحـد اجلنـسني                
وعلــى . “لتمييــز بــني املــستهلكني علــى أســاس اجلــنسعلــى اآلخــر؛ وحيظــر القــانون أيــضا ا

الرغم من أن الدعاية ليست حمايدة جنسيا بعد يف ليتوانيا وفقا للتقرير الرابع، فإن القانون 
. كــان حــافزا علــى تقــدمي الــشكاوى وطلــب املــشورة مــن املكتــب املعــين بتكــافؤ الفــرص   
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إجيايب حنو الدعايـة األكثـر التزامـا        يرجى بيان ما إذا كان باستطاعة املكتب حتديد اجتاه           لذا
باألخالقيات وما إذا كانت تبذل جهود إضافية، مبا يف ذلك إحالة خمالفات من هذا القبيل 

 .إىل احملاكم
ــام   ــسلع     ٢٠٠٧يف عـ ــن الـ ــة عـ ــدعايات اإلعالنيـ ــن الـ ــشكاوى مـ ــدد الـ ــزداد عـ ، مل يـ

ريقـة منطيـة علـى أنـه        وما زالت صـورة املـرأة تعـرض بط        . واخلدمات القائمة على أساس اجلنس    
ميكن مالحظة تطورات إجيابية يف جمال الدعاية اإلعالنية وذلـك يف كثـرة مـا طلـب املتعاقـدون                   
واملنتجون من مكتب أمـني املظـامل قبـل إعـداد الـدعايات اإلعالنيـة مـن مـشورات بـشأن املبـدأ             

إنـشاء الـدعايات    األخالقي يف الدعاية اإلعالنية؛ ذلك أهنم غالبا ما كـانوا يـسألون عـن كيفيـة                 
اإلعالنية وعن كيفية تصوير املنتجات اليت يراد الدعايـة هلـا إعالنيـا مبـا جينبـهم تكـوين مواقـف                     

 .جتعل الرأي العام يعتقد بتفوق فئة معينة من األشخاص على فئة أخرى
يف بعـض املهـن، مثـل تكنولوجيـا املعلومـات           ”يشري التقرير الدوري الرابـع إىل أنـه          - ٢٢

الــصناعة والتجهيــز واهلندســة املعماريــة والتــشييد والزراعــة واحلراجــة وصــيد   واهلندســة و
، (CEDAW/C/LTU/4 “األمســاك والنقــل، يغلــب الطــالب الــذكور علــى الطالبــات اإلنــاث 

خطة العمل املتخذة لتشجيع املرأة علـى       ”فريجى تقدمي معلومات عن نتيجة      ) ١١١الفقرة  
وتقـدمي تفاصـيل عـن      ) ١٩٤، الفقـرة    CEDAW/C/LTU/3(“ يـة السعي إىل طلب مهنة علم    

 .أي مبادرات أخرى لتشجيع املرأة على متابعة الدراسة يف جماالت غري تقليدية
قامت وزارة التعليم والعلوم، يف إطار سـعيها إلجيـاد حلـول للمـشاكل املتعلقـة بـنقض                   

ية عنواهنــا متثيــل النــساء يف العلــوم التقنيــة وبعــض العلــوم الطبيعيــة، بــصياغة مــشروع اســتراتيج  
، وهي هتدف إىل العمل على حتقيـق تـوازن يف املـشاركة يف العلـوم، وال سـيما                   “املرأة والعلم ”

ويتطلــب تنفيــذ هــذه  . يف أعلــى املناصــب وكفالــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف العلــوم   
ل االســتراتيجية اســتقطاب عــدد كــبري مــن العلمــاء يف الفــروع العلميــة الــيت يكــون فيهــا التمثيــ  

ناقصا، وبـذا تلـتمس احللـول لـنقص مـشاركة املـرأة يف أعلـى املناسـب اإلداريـة يف املؤسـسات                       
كما أن وزارة التعليم والعلوم تعكف على تنفيـذ تـدابري االسـتراتيجية لتـشجيع العلـوم          . العلمية

علــى نطــاق واســع، إذ أهنــا تــسعى إىل جــذب األدمغــة الــشابة واخلالقــة، بــصرف النظــر عــن      
 ملهنة دائمة يف جمال العلوم، يضاف إىل ذلك أن من مهـام الربنـامج الـوطين املعـين            اجلنس، سعيا 

 .بتكافؤ الفرص للنساء والرجال زيادة عدد النساء يف ميدان العلوم والبحوث
ملمارسـة التمـارين والرياضـة      ... حـافزا أقـل     ”تصف التقارير الفتيـات بـأن لـديهن          - ٢٣

لـصحية؛ وإضـافة إىل ذلـك، غالبـا مـا يكـن أكثـر        وإهنن أشـد حرصـا علـى جـودة النظافـة ا         
). ١٢٥، الفقـــرة (CEDAW/C/LTU/4“ مثـــابرة ويـــنفقن بالتـــايل وقتـــا أطـــول يف الدراســـة
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فريجــى تقــدمي معلومــات عــن اإلجــراءات الــيت تتخــذها احلكومــة لتيــسري زيــادة مــشاركة    
ققـة يف تنفيـذ   ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن النتـائج احمل    . الفتيات يف الرياضة يف املدرسة    

“ املـــــرأة والرجـــــل يف األلعـــــاب الرياضـــــية ووســـــائط اإلعـــــالم     ”ليتوانيـــــا ملـــــشروع  
CEDAW/C/LTU/4) ١٨٨، الفقرة.( 

وضعت وزارة التعليم والعلوم مقترحات متعددة اجلوانـب بـشأن كيـف ميكـن حتـسني                 
ف التـدابري  وهتـد . مشاركة طالبات املدارس يف الرياضة، وقدمتها إىل حكومة مجهوريـة ليتوانيـا    

 يف الرياضـة يف املـدارس، وإىل      “مبـا يف ذلـك الفتيـات      ”املقترحة إىل حتسني مـشاركة الطالبـات        
إنشاء مرفق رياضي مالئم يف املدارس، وكفالة تعزيز املهارات الرياضية املناسبة لـدى األطفـال               

ذابـة  بشىت فئاهتم العمرية، واحلث على األخـذ بأسـلوب حيـاة صـحي، وإنـشاء بيئـة رياضـية ج                   
. ومن املنتظر أيضا وضع برنامج وطين لتوسـيع وحتـديث مرافـق الرياضـة يف املـدارس                . ومأمونة

مثـل غـرف تغـيري املالبـس وتركيـب العـدد الـالزم مـن                (وستنشأ للفتيات مرافق رياضية حديثة      
وتوفر هلن ظروف صحية أفضل، مبا يعزز احلافز لـديهن علـى ممارسـة             ) احلمامات وما إىل ذلك   

 ومــن أهــم التــدابري الــيت ستيــسر لــدى الفتيــات احلــافز للمــشاركة يف الرياضــة نــشر      .الرياضــة
). من مثل الرياضـة اهلوائيـة والرياضـة اجلمنازيـة وتـنس الريـشة             (األلعاب الرياضية األكثر جذبا     

ويكرس مشروع الربامج املشترك، الذي وضعت صيغته األولية، كـثريا مـن االهتمـام للفـصول                 
لثقافة البدنية، الرامية إىل تـشجيع الطالبـات، والفتيـات خباصـة، علـى ممارسـة             غري التقليدية من ا   

الرياضــة، وكــذلك لتطــوير ضــروب جديــدة مــن التعلــيم مــن خــالل مــشاركة األطفــال يف          
 .الرياضية األلعاب

 
 الصحة
 عامـا  ٢٥ و ١٥تبني أن أكثر من نصف اإلناث الالئي يتراوحن يف العمر مـا بـني     - ٢٤
ــستخدمن أي  ال ــل    ي ــع احلم ــائل من ــن وس ــيلة م ــرة (CEDAW/C/LUT/3وس ؛ ٣٠٢، الفق

CEDAW/C/LUT/4 ــرة ــة    ). ١٨٢، الفق ــستمدة مــن مؤســسات الرعاي ــات امل ــا للبيان ووفق
 يف املائـة مـن اإلنـاث الالئـي يف سـن        ١٢الصحية، ال تستخدم سـوى نـسبة ضـئيلة قـدرها            

الـذي  ”لـك هـو الـسبب      اإلجناب وسائل ملنع احلمل؛ ويوضح التقرير الدوري الثالث أن ذ         
). ٣٠٢، الفقـرة    (CEDAW/C/LUT/3“ ال تزال تكثر ألجله حاالت اإلجهاض يف ليتوانيـا        

فريجى بيان اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة لزيادة التوعية وإتاحة فـرص احلـصول علـى               
وسائل منع احلمل على نطـاق واسـع، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، ومـا إذا كانـت مجيـع                       

 .نع احلمل جمانيةوسائل م
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ــذه املـــشكلة أحـــد أهـــداف الربنـــامج الـــوطين       لقـــد أضـــحى البحـــث عـــن حلـــول هلـ
 مــن ١٥-٥ذلــك أن الفقــرة . ٢٠٠٩-٢٠٠٥بتكــافؤ الفــرص للنــساء والرجــال للفتــرة  املعــين

الربنامج تنص على كفالة إذكاء الوعي، وتوفري املعلومات عن قضايا تنظـيم األسـرة، والـصحة                
: ويتـوخى الربنـامج اختـاذ تـدبري مـن لبلـوغ هـذا اهلـدف               . ا يف املناطق الريفية   اإلجنابية، وال سيم  

ــة وتنظــيم        - ٣-٥٤” ــصحة اإلجنابي ــة عــن ال ــة وإذاعي ــشرات تلفزيوني ــث ن ــاالت وب ــشر مق  ن
 تنظـيم محـالت توعيـة للمـرأة، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، بـشأن منـع                     ٤-٥٤” و“ األسرة

ووزارة الـصحة   . “ تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي          احلمل واالحتياطات من األمراض الـيت     
 .هي اهليئة املكلفة بتنفيذ التدابري املمولة من أموال الدولة

مــن مثــل (وكجــزء مــن تنفيــذ هــذه التــدابري، تقــوم مجيــع الــصحف اليوميــة الرئيــسية      
Lietuvos rytas و Respublika و Kauno diena (     ر ووسـائل اإلعـالم اجلمـاهريي اإلقليميـة بنـش

 Sveikataوقـد ُبثـت بـرامج إلذكـاء الـوعي يف برنـامج              . مقاالت هلا طابع إعالمـي واستـشاري      
ووضـعت  . “مـا يهـم املرضـى     ”الذي بثته دار اإلذاعة الوطنية الليتوانيـة حتـت عنـوان            ) الصحة(

. كتيبات لألسرة عن تنظـيم األسـرة، وهـي تـوزع مـن خـالل مراكـز التثقيـف الـصحي العامـة                      
ن تنظيم األسرة واألمراض اليت تنقل عن طريق االتـصال اجلنـسي، يف عـام       وأعيد طبع كتيب ع   

 .، وهو اآلن قيد التداول٢٠٠٢ وكان قد نشر هذا الكتاب ووزع ألول مرة يف عام ٢٠٠٦
ــره       ــا قـــد أقـــر، يف أمـ ــة ليتوانيـ وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن وزيـــر الـــصحة يف مجهوريـ
ــرقم ــسا  املـ ــصادر يف ٢٤٥ -خامـ ــسان٣ والـ ــل / نيـ ــة   ٢٠٠٦أبريـ ــة الليتوانيـ ــدة الطبيـ ، القاعـ

”MN40: 2006 : ومبوجــب هــذه القاعــدة،  . “حقــوق القــابالت واختــصاصهن ومــسؤوليتهن
 .تكون القابالت ملزمات بتوفري املعلومات واملشورة بشأن قضايا تنظيم األسرة

، مادة منهجية للمعلمني بشأن وضـع بـرامج إلعـداد          ٢٠٠٦هذا وقد صيغت، يف عام       
 .ويوصى باستخدام هذه املادة املنهجية يف املدارس. شئة للحياة األسريةاألطفال والنا

، (CEDAW/C/LTU/3يعاين أكثر من ربع النساء احلوامل الليتوانيات من فقر الدم     - ٢٥
لتنفيذ ”فريجى تقدمي معلومات تفصيلية عما اختذته احلكومة من إجراءات          ). ٣٢٠الفقرة  

وذلك علـى النحـو املوصـى بـه         “ حل احلياة تنفيذا كامال   هنج يعىن بصحة املرأة يف مجيع مرا      
 .)٤(يف التعليقات اخلتامية السابقة للجنة

نظرا إىل أن معاناة عدد كبري من النساء احلوامل من فقر الدم قد يكون مرده اإلفـراط                   
يف وسائل التشخيص فإن وزارة الصحة قد أطلقـت مبـادرة تـسعى إىل أن يطبـق أطبـاء األسـرة         

__________ 
 .١٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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ت والطبيبات املختصات بأمراض النساء معايري موحدة لتشخيص فقـر الـدم يف النـساء               والقابال
وهذه املعايري مشلتها متطلبات الفحص الطيب السريع للنساء احلوامل اليت أقرهـا األمـر              . احلوامل

ــسا   ــرقم خام ــؤرخ ١١٣٥ -امل ــانون األول٢٩ وامل ــسمرب / ك ــر   ٢٠٠٦دي ــن وزي ــصادر ع  وال
انــات نظــام املعلومــات عــن الــسجل الطــيب للمواليــد فــإن عــدد النــساء  واســتنادا إىل بي. الــصحة

، بلـغ عـدد هـؤالء النـساء         ٢٠٠٤ففي عام   . احلوامل الالئي يعانني من فقر الدم آخذ بالتناقص       
وســيتم جتميــع .  امــرأة٤ ٧١٣ بلــغ ٢٠٠٦ ويف عــام ٥ ٣٩٧ بلــغ ٢٠٠٥ ويف عــام ٦ ١٥٣

 .٢٠٠٨أبريل / يف نيسان٢٠٠٧البيانات عن عام 
حيق للمـصابني باإلعاقـة يف ليتوانيـا احلـصول علـى وسـائل تقنيـة مـساعدة مبوجـب                     - ٢٦

ــرة     ــساعدة للفتـــ ــة مـــ ــائل تقنيـــ ــوقني بوســـ ــد املعـــ ــتراتيجية لتزويـــ  ٢٠١٠-٢٠٠٤اســـ
CEDAW/C/LTU/4)   فما هي النسبة املئوية للمعوقات الاليت استفدن مـن         ). ١٦٢، الفقرة

االحتياجـات التقنيـة بـني املـرأة والرجـل؟      هذه االستراتيجية؟ وهـل توجـد فـروق يف أمنـاط        
أو بعـــد الـــوالدة أو يف  /وهـــل تقـــدم أي مـــساعدة للنـــساء املعوقـــات خـــالل احلمـــل و      

 املرتلية؟ أعماهلن
النسبة املئوية للمعوقات واملعوقني الذين أفادوا مـن الوسـائل التقنيـة املـساعدة مبوجـب                 

ويــزداد الطلــب . يف املائــة علــى التــوايل ٤٠ يف املائــة و ٦٠االســتراتيجية املــذكورة أعــاله هــي 
لـــدى املعـــوقني علـــى الكراســـي ذات العجـــالت، ولـــدى املعوقـــات علـــى أدوات االســـتحمام 

ولــيس مثــة وســائل مــساعدة للنــساء احلوامــل املعوقــات، . والوســائل املــساعدة للنظافــة الــصحية
ت مـن مثـل وسـائل       أهنن يفـدن مـن الوسـائل املـساعدة ذاهتـا املتاحـة لكامـل جمموعـة املعوقيـ                   إذ

حتديــد جرعــات الطعــام، والوســائل املــساعدة يف ارتــداء اجلــوارب، والوســائل املــساعدة علــى    
وأمـا األشـخاص    . اإلمساك باألشياء وما إىل ذلك، وهي اليت تعني كلـها علـى احليـاة يف املـرتل                

 .ترونيةالك“ مربيات” املعوقون مسعيا والذين لديهم أطفال دون الثالثة من العمر فيزودون بـ
 

 وضع فئات بعينها من النساء
يفــي التقريــر الــدوري الرابــع بــأن تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة الفقــر            - ٢٧

لألمهات الوحيدات  ” تويل اهتماما خاصا     ٢٠٠٦-٢٠٠٤واالستبعاد االجتماعي للفترة    
“  للــضرب وضــحايا االجتــار بالبــشر وفئــات النــساء الــضعيفات   نوالنــساء الــاليت يتعرضــ 

CEDAW/C/LTU/4)   فريجـى تقـدمي تفاصـيل أو ىف عـن الطريقـة الـيت تعـاجل                ). ٢٩، الفقرة
 .فيها اخلطة تلك الفئات من النساء واملعايري احملددة والنتائج احملققة

ــرة         ــاعي للفت ــتبعاد االجتم ــر واالس ــة ملكافحــة الفق ــد خطــة العمــل الوطني -٢٠٠٤تع
من الربامج والتدابري املختلفة الـيت ترمـي إىل          برناجما مركبا شامال، ذلك أهنا تضم عددا         ٢٠٠٦
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مواجهــة مــشاكل معينــة، منــها، علــى ســبيل املثــال، أن معــايري اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة الفقــر     
 الراميــة إىل النــهوض بوضــع النــساء الالئــي     ٢٠٠٦-٢٠٠٤واالســتبعاد االجتمــاعي للفتــرة   

ــالربامج  تعرضــن للــضرب، وضــحايا العنــف املــرتيل، وضــحايا االجتــار بالبــش    ر، وثيقــة الــصلة ب
االستراتيجية الوطنية للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، والربنـامج الـوطين                : اخلاصة ذات العالقة  

ملنع ومكافحـة االجتـار بالبـشر، وتلقـى التـدابري الـيت تعـاجل أوضـاع النـساء املـسنات واألمهـات                       
 .الحتاد األورويبالوحيدات دعما صرحيا من ميزانية الدولة ومن الصناديق اهليكلية ل

، نظمت دورات تدريبية إلكساب الكفاءة يف إطـار الربنـامج التثقيفـي             ٢٠٠٥يف عام    
 هبـدف إطـالق     “اخلصائص املميزة للتعامل مع ضحايا االجتار بالبشر ووسـائل الـدعم          ”املعنون  

اإلخـــصائيني االجتمـــاعيني واملـــربني االجتمـــاعيني وضـــباط الـــشرطة والـــشركاء االجتمـــاعيني  
ــر ــاهرة وانتــشارها      اآلخ ــار بالبــشر وديناميــة هــذه الظ ووســائل تقــدمي  . ين علــى مفهــوم االجت

الوقايــة وإعــادة إدمــاج الــضحايا  ” ُنظمــت حلقــة دراســية عنواهنــا  ٢٠٠٦ويف عــام . املــساعدة
 مـــن األخــصائيني االجتمــاعيني لـــدى   ٨٤٦وحـــضر احللقــة الدراســية   . “والقــضايا القانونيــة  

-٢٠٠٥ويف الفتـرة    .  وموظفو خدمات محاية حقـوق األطفـال       البلديات واملربني االجتماعيني  
، كانت تنظم يف كل عام مناقصة الختيـار مـشاريع، لغـرض متويلـها، موجهـة لـضحايا               ٢٠٠٧

، وزع مبلــــغ ٢٠٠٦ويف عــــام . االجتــــار بالبــــشر ومحايتــــهم وإعــــادة إدمــــاجهم يف اجملتمــــع 
 من ضـحايا االجتـار   ٤٠٢دده  مشروعا قدمت املساعدة ملا ع١٣ لتيا ليتوانية على     ٤٥٥ ٠٠٠
 من ضحايا االجتـار بالبـشر شـهادة التعلـيم           ٩٠ومن أصل املشاركني يف املشروع، نال       . بالبشر

 منـهم دورات إلعـادة التـدريب        ٢٤٥أو حصل على تـدريب مهـين، وحـضر          /الثانوي العامة و  
رات ولإلملام مببادئ احلاسوب، وأكملـوا دراسـات سـابقة، وحـضروا حماضـرات وتلقـوا مـشاو                

وخـــــصص .  ضـــــحية يف ســـــوق العمـــــل١٤٩وأعيـــــد إدمـــــاج . بـــــشأن مواضـــــيع خمتلفـــــة
 مليون ليتا ليتوانية مـن ميزانيـة الدولـة لتنفيـذ مجيـع هـذه التـدابري يف الفتـرة                     ١,٢٨٥ جمموعه ما

٢٠٠٧-٢٠٠٥. 
 ضـحايا االجتـار     -حتليـل حالـة القاصـرين       ”، أجري استقصاء عنوانـه      ٢٠٠٦ويف عام    

. “ ضــحايا االجتــار بالبــشر-إطــار عمــل لربنــامج إعــادة تأهيــل القاصــرين  بالبــشر يف ليتوانيــا و
 ضـحايا االجتـار   -وكان الغرض من هذا االستقصاء هو الوقوف على ديناميـة عـدد القاصـرين               

 .بالبشر وعلى أمناط هذه الظاهرة
 االجتمــاعيني وعرفــاء  املــربيني، وضــعت توصــيات ووزعــت علــى    ٢٠٠٦ويف عــام  

وأعـدت نـشرات تتـضمن    “ كلم مع اآلباء بشأن خماطر االجتار بالبشر   كيف تت ”الفصول حول   
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بلـغ عـدد   (ووزعت علـى اخلـرجيني كتـدبري احتيـاطي         “ لن حيدث هذا معي   ”معلومات عنواهنا   
 ). نسخة١٣ ٠٠٠النسخ املوزعة 

ــة،   (وقــدمت مــساعدة بكامــل نطاقهــا    ــواء آمــن مؤقــت، منــشورات نفــسية وقانوني إي
، ويف  ٢٠٠٥ امـرأة يف عـام       ٣١٤ملا جمموعـه    )  حاالت الطوارئ  وخدمات طبية واجتماعية يف   

يف   امــرأة ضــحية للعنــف املــرتيل   ١ ٨٣٨إىل و ١ ٢١٢، ارتفــع هــذا الــرقم إىل   ٢٠٠٦عــام 
، ٢٠٠٧ ملنع وقوع العنـف املـرتيل، ففـي عـام     املتخذة، هذا وجتري بنشاط التدابري      ٢٠٠٧ عام

 مـؤمترات،   ٤ حلقـة دراسـية و       ٥٢عقـدت   ُنظمت محلة إعالمية ملكافحة العنـف ضـد املـرأة، و          
وُنظـم التـدريب ملتطـوعني وملـوظفي        .  مـشارك  ١ ٠٠٠استقطبت كلـها اهتمـام مـا يربـو علـى            

 ضـحايا   -مراكز معاجلة أزمات النساء ولضباط شرطة، ووضعت منهجية للتعامـل مـع النـساء               
 مليـون  ١,٥وُخـصص مـا جمموعـه      . العنف، وُنظم تدريب إلذكاء الوعي القانوين لدى النـساء        

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ليتا ليتوانيه من ميزانية الدولة لتنفيذ كل هذه التدابري يف الفترة 
ــسن       ــار ال ــه املهــين لكب ــدريب احلــريف والتوجي ــرامج الت ــضرورة ب . وأُجــري استقــصاء ل

وكشفت نتائج االستقـصاء عـن أن حـوايل ثُلـث املـسنني مـن سـكان ليتوانيـا يـودون أن يظلـوا             
 يف املائــة مــن جممــوع اجمليــبني، تقــل ١٥وأبــدى مــا نــسبته حــوايل . عيــامــواطنني نــشطني اجتما
 عامــا، رغبتــهم يف احلــصول علــى عمــل، وأبــدت نــسبة مكافئــة مــن   ٧٠أعمــار أغلبيتــهم عــن 

املسنني رغبتهم يف املـشاركة يف أنـشطة املنظمـات غـري احلكوميـة ويف األنديـة ويف فنـون اهلـواة                      
النتـائج أن التـدريب احلـريف والتوجيـه املهـين ال يلقيـان              وأظهـرت   . ويف تعليم أنفسهم وتثقيفهـا    

ومـع ذلـك    .اهتماما كبريا لدى الفئـة الـسكانية الـيت يتجـاوز أعمارهـا الـستني عامـا يف ليتوانيـا                  
أبــدى معظمهــم رغبتــهم يف تعلــم أي شــيء ملتعــة الــتعلم البحثيــة، وملزيــد مــن فــرص االتــصال، 

 .ولتحقيق الذات الذي يتيحه التعلم
ووضــعت .  بــرامج تعليميــة وتوجيهيــة للمــسنني١٠وء هــذه النتــائج، وضــعت ويف ضــ 

ــة         ــه للفئ ــة والتوجي ــة باخلــدمات التثقيفي ــا التوصــيات املتعلق ــت فيه ــة روعي ــرامج تعليمي ــضا ب أي
 .السكانية اليت يزيد أعمار أفرادها عن الستني عاما

مـــاج اإلد” ســـاعة وعنوانـــه ٦٤ووضـــع برنـــامج غـــري رمســـي للتوجيـــه املهـــين مدتـــه    
، وهو يرمي إىل إثارة احلوافز على ممارسـة النـشاط وتعلـم املهـن واحلـث                 “االجتماعي للمسنني 

علـــى املـــشاركة يف ســـوق عمـــل فئـــة املتقاعـــدين مـــن الـــسكان الـــذين تزيـــد أعمـــارهم علـــى 
 .عاما الستني

. ووضعت منهجية تثقيفية للتدريب على مهارات تكنولوجيـا املعلومـات لكبـار الـسن              
الـدورات الـيت ترمـي إىل تعزيـز احلـافز      : سع املسنات املشاركة يف دورات متعددةذلك أن يف و  
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لديهن، والدورات التدريبية اليت ميكن أن تكسبهن مؤهالت واختـصاصات مهنيـة جديـدة؛ أو               
أن يف وســعهن املــشاركة يف دورات إعــادة التــدريب، واإلملــام مببــادئ احلاســوب، والتمــريض، 

تقــدمي أنفــسهن ألصــحاب األعمــال، وصــياغة خطــط العمــل     والعمــل االجتمــاعي، ودورات  
 .وتنفيذها، ودورات تعلم اللغتني االنكليزية واألملانية

، “املـساواة ”ونتيجة للمشاريع اليت ُنفِّذت وُدعِّمت يف إطار مبـادرة االحتـاد األورويب               
عـاطلني  طورت واختربت مناذج ملساعدة املعوقني واألشخاص الذين يناهزون سـن التقاعـد، وال   

عن العمل ألمد طويل، واألقليات العرقية واألقليات اجلنسية، وضحايا االجتار بالبشر والفئـات             
ــستفيدون املباشــرون مــن أنــشطة     . األخــرى املــستهدف إدماجهــا يف ســوق العمــل     وكــان امل

 عضو من أعضاء الفئـات املـستهدفة؛ ونفـذت تـدابري كانـت تتـوخى                ٣ ٠٠٠مشاريع املساواة   
ونظمــت مناقــشات مائــدة . لــب النمطيــة الــسلبية، وتعزيــز التــسامح االجتمــاعي مكافحــة القوا

مستديرة، وأيام يف اهلواء الطلق، ومؤمترات موجهة للساسة وألصـحاب األعمـال وللمنظمـات         
 .املعنية، ولعامة اجلمهور على الصعيدين احمللي والوطين

ادرة االحتـاد األورويب    وفيما كان جيـري تنفيـذ املـشاريع الـيت تلقـى الـدعم يف إطـار مبـ                   
، واليت كانـت تـستهدف التوفيـق بـني احليـاة األسـرية واملهنيـة، وضـعت واختـربت                    “املساواة”

مناذج وآليات دعم للنساء واألمهات الالئي يربني أطفاال أو يرعني معـالني آخـرين، يف مـسعى             
ــة املــسنني وامل   . إلدمــاجهن يف ســوق العمــل  ــة األطفــال ولرعاي ــرامج لرعاي عــوقني؛ ووضــعت ب

 العمــل ترتيبــاتوُتجمــع املعلومــات وتــوزع بــشأن ترتيبــات حتقيــق تــوازن يف ســاعات العمــل   
يـــضاف إىل ذلـــك أن الترتيبـــات قـــد اُتخـــذت مبــا ميكِّـــن مـــن العثـــور علـــى اخلـــدمات  . املــرن 

االجتماعية اليت تقدم يف املرتل واخلـدمات االجتماعيـة اخلارجيـة ألعـضاء األسـرة املعيـشية غـري           
 كـأن يكـون   -وغري القادرين على التوفيق بني احلياة األسـرية واملهنيـة بـسبب املعـالني     العاملني  

أو شخـصا مـسنا غـري قـادر علـى العنايـة بنفـسه أو                ) طفال كان أم راشـدا    (ذلك شخصا معوقا    
 ليتـا   ٤ ٤٠٢ ٩٠٠وخـصص مـا جمموعـه       . اإلفادة من هذه اخلدمات والعودة إىل سوق العمل       

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥لفترة  هلذا التدبري لةليتواني
 حتــسنا يف القــانون املتعلــق باملــساعدة النقديــة  ٢٠٠٦وعــالوة علــى ذلــك، شــهد عــام   

واهلــدف مــن القــانون هــو  ). املقيمــون وحــدهم(االجتماعيــة لألســر ذوات الــدخل املــنخفض  
حتديد حجم وشروط تقدمي املـساعدة االجتماعيـة احلكوميـة، وحقـوق وواجبـات املـستفيدين،                

األســر املنخفــضة الــدخل أو الراشــدين املقــيمني وحــدهم بعــد تقــدير أصــول     ومــصادر متويــل 
 .ودخول هؤالء األشخاص، شريطة أن يكونوا قد استنفدوا مجيع مصادر الدخل املتاحة
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أعربت جلنة حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الوضع االجتماعي واالقتصادي ألقلية  - ٢٨
، الفقـرة   CCPR/CO/80/LTU(ن فقـر وبطالـة      الروما واستمرار التمييز ضدها وما تعانيـه مـ        

فريجى تقدمي بيانات إحـصائية عـن وضـع النـساء والفتيـات الرومـا مـع بيـان التـدابري                     ). ٨
اهلادفة اليت تتخذ ملنع التمييز ضدهن يف التعليم والعمالة والـصحة واإلسـكان وغريهـا مـن      

املخـصص إلدمـاج الرومـا يف    اجملاالت مبا يف ذلك تقييم نتائج املرحلـة األوىل مـن الربنـامج              
 .اجملتمع الليتواين

، بلغ عدد األشخاص املـسجلني علـى أهنـم مـن            ٢٠٠١استنادا إىل تعداد السكان لعام       
على أن التعداد قد ال يكون قد مشل كـل أفـراد الرومـا املقـيمني فعـال                  .  شخصا ٢ ٥٧١الروما  

 ٣ ٠٠٠ك، أي حــوايل  يف ليتوانيــا، وعليــه، ميكــن أن يكــون العــدد احلقيقــي أكــرب مــن ذلــ        
يصل عـدد   (وفئة الروما متناثرة يف كل أرجاء ليتوانيا، ويقع أكرب وأفقر جيب للروما             . شخص

تـــؤوي هـــذه و. يف ضـــواحي مدينـــة فيلنيـــوس، قـــرب كريتيمـــاي )  شخـــصا٦٧٠أفـــراده إىل 
املستوطنة بضعة أفراد من الروما، الذين، ألسباب متعددة، ال يوجد يف حوزهتم، وثـائق رمسيـة                 

على أن لـدى غالبيـة أفـراد الرومـا جنـسية            . يستطيعون ممارسة حقوقهم الكاملة كمواطنني     الو
 .ليتوانية وليس للمشاكل املتعلقة بعمالتهم صلة بنقص يف احلقوق الرمسية

وكجزء مـن التـدبري املتخـذ مبوجـب برنـامج إدمـاج الرومـا يف اجملتمـع الليتـواين للفتـرة                   
ات القوميـة والليتـوانيني املقـيمني خـارج أراضـي حكومـة             ، قامت إدارة األقليـ    ٢٠٠٤-٢٠٠٠

بتنظــيم سلــسلة حماضــرات عــن أمنــاط ) املــشار إليهــا فيمــا بعــد باســم اإلدارة(مجهوريــة ليتوانيــا 
كمـا أن أفـراد الرومـا قـد تلقـوا          . احلياة الصحية وما تلحقه مواد النيكـوتني مـن ضـرر بالـصحة            

ال ومن معاجل يعمـل يف العيـادة اخلارجيـة           مشورات من طبيب أطف    ٢٠٠٢-٢٠٠٠منذ الفترة   
يف جناح نوجيذتكاي، ويقدم مشورات طبية بشأن القضايا الـصحية يف املركـز اجملتمعـي العـام                 

ــك، ويف  . للرومــا ــا   ٢٠٠٨مــارس /آذار ٢٦ويف غــضون ذل ــة ليتواني ، أقــرت حكومــة مجهوري
وهلــذا الربنــامج . ٢٠١٠-٢٠٠٨الربنــامج اجلديــد إلدمــاج الرومــا يف اجملتمــع الليتــواين للفتــرة  

كفالــة حتقيــق إدمــاج لفئــة الرومــا الــسكانية يف اجملتمــع  ‘ ١’: اجلديــد هنــج ذو توجهــات ثالثيــة
حفظ اهلوية القومية للرومـا مـع مراعـاة ظـروف           ‘ ٢’الليتواين واحلد من االستبعاد االجتماعي؛      

 .لقوميةتعزيز التسامح والثقة العامني بأقلية الروما ا‘ ٣’احلياة اخلاصة هبم؛ 
ويعد منع إدمـان املخـدرات إحـدى األولويـات العليـا جلميـع الـربامج الـيت تركـز علـى                    

ففي هذا اجملال، ُيرتقب اختاذ تدابري فردية يف الربنامج الذي أُقـر حـديثا إلدمـاج                . إدماج الروما 
ذلـك أن الربنـامج يـنص علـى تنظـيم مـسابقات للرومـا بـشأن منـع اسـتخدام املـؤثرات                       . الروما

العقليـة، وتنفيـذ التـدابري اهلادفـة إىل احلـد مـن الطلـب علـى املخـدرات واملـؤثرات                     ) خدراتامل(
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العقلية ومن املعروض منها يف صفوف فئة الروما، اهليئة املكلفـة بتنفيـذ هـذه التـدابري هـي إدارة        
 .مكافحة املخدرات التابعة حلكومة مجهورية ليتوانيا

ذلـك أنـه يـنص      .  من االهتمام للقضايا الصحية    وعالوة على ذلك، يعري الربنامج كثريا      
على وضع وتنفيذ مشاريع تثقيفية بأمناط احلياة الصحية، وتنظيم مناسبات تروج ألمنـاط احليـاة             

لك يف املؤسـسات التعليميـة      ذالصحية يف املناطق الكثيفة السكان اليت تقطنها أقلية الرومـا، وكـ           
ن احملاضــرات عــن قــضايا املرافــق الــصحية  الــيت يكثــر فيهــا طــالب الرومــا، وتنظــيم سلــسلة مــ  

ومــن املعتــزم تنظــيم فحــص صــحي ســريع ألفــراد  . والنظافــة الشخــصية لفتيــات ونــساء الرومــا
وتقـدمي  ) يف نطـاق طبيـب األسـرة      (الروما غري املشمولني بالتـأمني الـصحي احلكـومي اإللزامـي            

املكلفة تنفيذ هذه التـدابري هـي       واهليئة  . بيانات تفصيلية عن احلالة الصحية لفئة الروما السكانية       
 .املركز الصحي العام احلكومي يف مقاطعة فيلنيوس، واإلدارة ووزارة الصحة

وقد تلقى مكتب أمني املظامل املعين بتكـافؤ الفـرص عـددا كـبريا مـن الـشكاوى حـول           
، رفعت فئـة الرومـا الـسكانية مـا نـسبته            ٢٠٠٧ففي عام   . عمالة الروما خالل األعوام األخرية    

وأشارت الشكاوى إىل أن مجيع أصحاب األعمال احملـتملني         .  يف املائة من مجيع الشكاوى     ١٣
ويف عالقـات   . رفضوا تقدمي العمل ال لسبب إال ألن املرشـح احملتمـل ينحـدر أصـله مـن الرومـا                  

العمل، يكون املوظف هو الطرف األضعف؛ وادَّعى أصحاب األعمـال أهنـم كـانوا قـد اتفقـوا                  
ني آخـرين، ويف إحـدى احلـاالت، ملئـت الوظيفـة الـشاغرة مبوجـب قـرار                  على توظيف مرشـح   

وأفضى التحقيق يف إحدى الـشكاوى إىل رفـع دعـوى أمـام القـضاء            . مدير آخر، وما إىل ذلك    
وقــد أشــارت إىل ارتفــاع معــدل . مــا زالــت قيــد النظــر يف حمكمــة املقاطعــة الثانيــة يف فيلنيــوس 

ــسكانية    ــا ال ــة الروم ــة يف صــفوف فئ ــة ملناهــضة العنــصر  البطال ــة األوروبي  والتعــصب يف يةاللجن
باختـاذ تـدابري لتحـسني شـروط عمـل فئـة          ”تقريرها الثالث عن ليتوانيا، الذي أوصت فيه بقـوة          

 .“الروما السكانية
قــدمت معلومــات متعلقــة بــاجلهود املبذولــة إلشــراك النــساء الريفيــات يف الزراعــة   - ٢٩

فريجـــى ). ١٩١-١٨٩، الفقـــرات CEDAW/C/LTU/4(واملؤســـسات التجاريـــة البديلـــة 
تقدمي معلومات عن تأثري هذه اجلهود، مبا فيها عدد املؤسسات اجلديدة وطابعها إضافة إىل 
احلالة الصحية العامة للنساء الريفيات املسنات وحصوهلن على خـدمات الرعايـة الـصحية              

 .اجملانية والفرص االجتماعية والثقافية املتاحة هلن
 ليتــا ليتوانيــة مــن برنــامج ٩٧ ٠٠٠وحــده، خصــصت وزارة الزراعــة  ٢٠٠٧يف عــام  

. الدعم الريفـي اخلـاص لتمويـل أحـداث تنظمهـا غرفـة الزراعـة ورابطـة املزارعـات الليتوانيـات                    
ــغ يف تنظــيم     ــذا املبل ــد اســتخدم ه ــؤمترات و ٣وق ــشاركة يف   ٢٣ م ــت امل ــة دراســية، مشل  حلق
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راسية يف مناطق ريفية توجد فيها أشـد        ونظمت حلقات د  ).  حدثا ٢٩ما جمموعه   (معارض   ٣
وقــد ســاعدت . النــساء نــشاطا ممــن أثــبنت أكــرب حــافز لــديهن علــى احلــصول علــى املعلومــات   

.  يف املائـة منــهم مـن النـساء الريفيــات   ٨٠ شخـصا،  ٤٤٠احللقـات الدراسـية هـذه يف تــدريب    
ــق      ــة يف حــوض البلطي ــرأة الريفي ــسنوي امل ــدويل ال ــؤمتر ال ــشاكل: واســتقطب امل   والتحــدياتامل

ــا   ٩٠مـــشاركة  ــتونيا وليتوانيـ ــا واسـ ــة يف التفيـ ــ( مـــن املنـــاطق الريفيـ ــة مثَّـ ــوايل ل كـــل دولـ حـ
“ يفيـة املـستدامة   دور املرأة الريفية يف التنمية الر     ”يف حني حضر املؤمتر     ) مشاركا يف املؤمتر   ٣٠

 . امرأة من املناطق الريفية يف ليتوانيا٣٣٥
الــذي يــشار إليــه يف  (٢٠١٣-٢٠٠٧توانيــة للفتــرة ويــنص برنــامج التنميــة الريفيــة اللي 

على أنه ينبغي، يف توزيع األمـوال يف مـا بعـد باسـم الـصندوق الزراعـي         ) بعد باسم الربنامج   ما
وعلـى وجـه اخلـصوص،      . ، إعطاء األولويـة للمـرأة الريفيـة الـيت تطلـب تقـدمي الـدعم               )األورويب

 املعنـون نوعيـة   ٣ملتخـذة مبوجـب احملـور       يكون هـذا األمـر هامـا حـني تـوزع األمـوال للتـدابري ا               
تنويــع النــشاط غــري الزراعــي  ) ١التــدبري : (احليــاة يف املنــاطق الريفيــة وتنويــع االقتــصاد الريفــي 

ُيدرج وصف هذا التـدبري علـى أنـه مـن أحـد معـايري االختيـار ذات األولويـة أن يكـون مقـدم                         (
ــرأة؛  ) أو(الطلـــب و  ــغرية امـ ــدير مؤســـسة صـ ــه؛  إنـــشا) ٢التـــدبري (مـ ء عمـــل جتـــاري وتنميتـ

. إنعــاش املنــاطق الريفيــة وتنميتــها) ٤التــدبري (تــشجيع خــدمات الــسياحة الريفيــة؛ ) ٣ التــدبري(
تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة احملليــة : ١وتلقــى نــشاطية املــرأة والــشباب الــدعم مــن خــالل التــدبري 

ي والعابر للحـدود الوطنيـة،      التعاون األقاليم : ٢تنفيذ طريقة القائد، والتدبري     : ٤مبوجب احملور   
. تقدمي الدعم الكتـساب املهـارات وبعـث اهلمـم يف سـكان جمموعـة العمـل احمللـي                  : ٣والتدبري  

تـصل إىل  (، سيلقى تنفيذ طريقة القائد خمصصات دعم أكرب بكـثري       ٢٠١٣-٢٠٠٧ويف الفترة   
ــسبته  ــا نــ ــي األورويب   ٦مــ ــة مــــن الــــصندوق الزراعــ ــوال املقدمــ ــع األمــ ــن مجيــ ــة مــ   يف املائــ

 ).الزراعية للتنمية
 

 الربوتوكول االختياري  
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة جلعـل الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة            - ٣٠

القــــضاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد املــــرأة الــــذي صــــدقت عليــــه ليتوانيــــا يف 
 . معروفا على نطاق واسع٢٠٠٤أغسطس /آب ٥

يونيـه  /حزيـران  ٢٩ صـدَّقت علـى الربوتوكـول االختيـاري يف     ينبغي التنويه بأن ليتوانيا    
، وأصـبح القـانون املـصدق علـى الربوتوكـول           ٢٣٠٠ - مبوجب القانون املـرقم تاسـعا        ٢٠٠٤

وقـد وزعـت ترمجـة رمسيـة للربوتوكـول اإلضـايف إىل اللغـة        . ٢٠٠٤أغـسطس  /آب ٥نافـذا يف  
جلنــسني الــيت غطــت املنظمــات غــري  الليتوانيــة مــن خــالل الــشبكة اإللكترونيــة للمــساواة بــني ا 
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احلكوميــة، ومجيــع أجهــزة اآلليــات املؤســساتية للمــساواة بــني اجلنــسني، والنــساء الــسياسيات،  
والنساء العاملات، واملراكز النسائية لنقابات العمال، وكذلك األطراف األخـرى املعنيـة بتكـافؤ     

الختيـاري علـى املوقـع      وعالوة على ذلك، جرى حتميـل الـنص الكامـل للربوتوكـول ا            . الفرص
 وكـــذلك علـــى املوقـــع الـــشبكي الرمســـي لـــوزارة التـــأمني  www.lygus.1tاإلعالمـــي النـــسائي 

وقـد قُـدمت   . االجتماعي والعمل، حيث يكون متاحا على نطاق واسع جلميع األطراف املعنية   
لعديــد مــن احللقــات الدراســية والتدريبيــة،  الفــرص الــيت أتاحهــا الربوتوكــول للمــشاركني يف ا 

 ُبعيـد التـصديق علـى الربوتوكـول     ٢٠٠٤سيما تلك اليت ُعقدت يف النصف الثاين من عام           وال
، الــذي تــوىل تنــسيق شــؤونه “تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف ليتوانيــا”يف إطــار املــشروع 

 .املركز اإلعالمي لقضايا املرأة
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