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  ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز
      

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
  التقرير الدوري اخلامس للدول األطراف    

    
  * **ليتوانيا    

  

 
  

ر هـذه الوثيقـة     ُتحـر  بتجهيز تقاريرهـا، مل      وفقا للمعلومات املقدمة للدول األطراف فيما يتعلق        *  
  .رمسيا قبل إحالتها إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة

 .طالع على املرفقات يف ملفات األمانة العامةميكن اإل ** 
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  مقدمة  -أوال   
تقريرهـا  هبـذا   ) املشار إليها فيما يلي بوصفها احلكومـة      (تقدم حكومة مجهورية ليتوانيا       - ١
ــرأة           اخلــ ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــم املتحــدة للق ــة األم ــذ اتفاقي ــن تنفي امس ع

ــشار( ــة    امل ــي بوصــفها االتفاقي ــا يل ــا فيم ــا ) إليه ــة ليتواني ــوب   ،يف مجهوري ــى النحــو املطل يف  عل
ويتـضمن هـذا    ). املـشار إليـه فيمـا يلـي بوصـفه هـذا التقريـر             (من االتفاقية   ) ب) (١ (١٨ املادة

ــر معلومــ  ــرة      التقري ــاء الفت ــة يف أثن ــذ االتفاقي ــا يف تنفي ــة ليتواني ــدم احملــرز يف مجهوري ات عــن التق
للتعليقـات اخلتاميـة الـيت أبـدهتا جلنـة األمـم            وفقـا    فضال عن معلومـات مقدمـة        ٢٠١٠-٢٠٠٨

املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وهي تعليقات تسلمتها احلكومة يف أعقـاب نظـر                
 -يونيـه   / حزيـران  ٣٠ي ليتوانيا الثالث والرابع يف دورهتا الرابعـة واألربعـني يف            اللجنة يف تقرير  

وقــد روعيــت يف إعــداد هــذا التقريــر املبــادئ التوجيهيــة  .  يف نيويــورك٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٨
والتوصــيات العامــة إلعــداد التقــارير، الــيت اعتمــدهتا جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقــضاء علــى    

وفــضال عــن ذلــك، يتــضمن هــذا التقريــر معلومــات إضــافية طلبتــها خطيــا  . رأةالتمييــز ضــد املــ
السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش مقـررة جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة             )) د(إىل  ) ب(الفقرات من   (

  .٢٠١١فرباير / شباط٨بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف 
 املـؤرخ   A1-418  رقـم  الـوزاري وقد أعدت هذا التقرير اللجنة املنـشأة عمـال باملرسـوم              - ٢
 الــصادر عــن وزيــر الــضمان االجتمــاعي والعمــل، والــيت تــضم        ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ١٤

عضويتها ممثلني لوزارة الضمان االجتمـاعي والعمـل، ووزارة الـصحة، ووزارة التربيـة والعلـم،                
 ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢ويف . ووزارة العـــدل، ووزارة اخلارجيـــة، ووزارة الداخليـــة

نظرت يف مشروع التقرير جلنة الفرص املتكافئة للمرأة والرجل اليت تضم عـضويتها فـضال عـن                 
ممثلني ملؤسسات حكومية ممثلي املنظمات غري احلكومية واليت تدعو بانتظام ممثلي مكتـب أمـني    

ومراكـز دراسـات جامعيـة معنيـة باملـسائل          املظامل املعين بالفرص املتكافئـة وشـركاء اجتمـاعيني          
وقـد أُدرج نـص مـشروع التقريـر يف موقـع الـوزارة علـى شـبكة            . ر اجتماعاهتـا  جلنسانية حلضو ا

  .اإلنترنت جلعل االطالع عليه متيسر لكل من يود ذلك
    

  معلومات مقدمة وفقا ملواد االتفاقية  -ثانيا   
  ١املادة     

 علـى أسـاس     ، مل تتغري تعاريف التمييز املباشر أو غري املباشر        ٢٠١٠-٢٠٠٨يف الفترة     - ٣
. جنساين، والتحرش اجلنسي، والتحرش على أساس جنساين، وإصدار تعليمات مبمارسـة متييـز           

ــة للمــرأة والرجــل مــع       ــالفرص املتكافئ ــواردة يف القــانون املتعلــق ب وتتماشــى متامــا التعــاريف ال
  .التعاريف املقابلة احملددة يف تشريع االحتاد األورويب
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ة ملكافحة العنف ضد املرأة، الـيت وافقـت عليهـا حكومـة             وتتضمن االستراتيجية الوطني    - ٤
 تعريفـا ملفهـوم     )١(٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ١٣٣٠مجهورية ليتوانيـا بـالقرار      

بأنه كـل األفعـال العمـد اجلـسدية والنفـسانية واالقتـصادية       ) ٧ و ٦الفقرتان  (العنف ضد املرأة    
 رجـل يف العـادة، ضـد فـرد آخـر مـن أفـراد األسـرة،                  واجلنسية اليت يرتكبها أحد أفراد األسـرة،      

إمرأة يف العادة، والـيت تنتـهك احلقـوق واحلريـات الدسـتورية للمـرأة بوصـفها مواطنـة وإنـسانة                     
ــصاديا أو    ــا وتــسبب هلــا ضــررا اقت ــا مادي  مــن تلــك  ١٤وتــصف الفقــرة  . أو نفــسانيا أو معنوي

قـوق اإلنـسان ُيلحـق بالـضحية ضـررا          االستراتيجية العنف ضد املرأة بوصفه انتـهاكا خطـريا حل         
ويتماشـى هـذا التعريـف مـن حيـث املبـدأ مـع تعريـف العنـف                  . ماديا ونفسانيا يف نفس الوقـت     

علــى أســاس جنــساين املقتــرح مــن جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة مبكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف     
  ).١٩٩٢ (١٩توصيتها العامة 

  
  ٢املادة     
  )أ(الفقرة الفرعية     

ــ  - ٥ ــسني حبكــم        يكف ــني اجلن ــساواة ب ــا امل ــة أخــرى يف ليتواني ــتور وصــكوك قانوني ل الدس
 وال يتـضمن  ،وقد متت مواءمـة تـشريع مجهوريـة ليتوانيـا مـع تـشريع االحتـاد األورويب                . القانون

وقـد مت تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن التـشريع يف تقـارير                  . التشريع الليتـواين أحكامـا متييزيـة      
 بالـذكرى الـسنوية العاشـرة العتمـاد قـانون الفـرص املتـساوية            ٢٠٠٨ام  واحُتفـل يف عـ    . سابقة

ومت تعمـيم مبـدأ املـساواة       . للمرأة والرجل الذي حيظر كل أنـواع التمييـز علـى أسـاس جنـساين              
بني املرأة والرجل واألحكام ذات الصلة بذلك يف صكوك قانونيـة يف شـىت امليـادين، وال سـيما               

اية االجتماعية، والتربية والعلـوم، والثقافـة، ومـا إىل ذلـك؛ تـوىل             ميادين العمالة والعمل، واحلم   
عناية متزايدة لكفالة فرص متكافئـة حبكـم الواقـع للمـرأة والرجـل، مـن خـالل خمتلـف الـربامج                      

ويـرد أدنـاه مزيـد مـن املعلومـات عـن إجـراءات التنفيـذ يف الفـرع املتعلـق                     . والتدابري واملـشاريع  
  .تفاقية ومواد أخرى من اال٣باملادة 

ينص برنامج حكومة مجهورية ليتوانيا الذي وافق عليه الربملـان مبوجـب القـرار حـادي               - ٦
  .)٢(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٥٢ -عشر 

__________ 

 .٢٠٠٦لعام  ٥٤٧٤-١٤٤اجلريدة الرمسية، العدد   )١(  

 .٢٠٠٨لعام  ٥٨٧٠-١٤٦اجلريدة الرمسية، العدد   )٢(  
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  )ج(و ) ب(الفقرتان الفرعيتان     
املـواد  ( تعديالت لقانون الفـرص املتـساوية للمـرأة والرجـل             نفاذ )٣(٢٠٠٨بدأ يف عام      - ٧

ــة  ــدتان  ٢٥ و ١٣ و ١٢ و ٣املعدلـ ــان اجلديـ ــسني  ) )٣(٧ و )٣(٥ واملادتـ ــادة حتـ ــة إىل زيـ راميـ
ويوســع القــانون املعــدل نطــاق التزامــات  . احلمايــة القانونيــة مــن التمييــز علــى أســاس جنــساين 

بوضع وتنفيذ برامج رامية إىل االلتزامات بوضع وتنفيذ برامج وتدابري رامية إىل كفالـة حقـوق                
 والرجل لتوفري دعم، وفقا للقانون، للربامج املماثلة طلبها املنظمـات غـري             فرص متساوية للمرأة  

تـساهم يف تعزيـز الفـرص املتـساوية         ) مؤسسات عامة، ومجعيات ومؤسسات خرييـة     (احلكومية  
  .للمرأة والرجل وكذلك للبلديات

وهـو حيظـر،    . وحيظر القانون التمييز على أساس جنساين يف نظم الـضمان االجتمـاعي             - ٨
لتحديد، التمييز على أسـاس جنـساين يف وضـع وتطبيـق أحكـام الـضمان االجتمـاعي، مبـا يف                     با

ذلك أحكام النظم البديلة لنظام الضمان االجتماعي العمـومي املكملـة لـه، ويف حتديـد شـروط                  
ــد االســتحقاقات، مبــا فيهــا االســتحقاقات      ــر االشــتراكات ومعــدالهتا، وحتدي املــشاركة، وتقري

.  الزوجة واملعالني، تقرير املدة للحصول على االستحقاقات ولإلبقاء عليهـا          اإلضافية للزوج أو  
الضمان االجتماعي يف حالـة املـرض       نظام  وحيظر القانون أيضا التمييز يف وضع وتطبيق أحكام         

ــة          أو ــراض املهني ــشغل واألم ــر وحــوادث ال ــد املبك ــك التقاع ــا يف ذل ــشيخوخة، مب العجــز أو ال
لـضمان االجتمـاعي الـيت ختـّول أيـة اسـتحقاقات اجتماعيـة مبـا يف           والبطالة، فضال عـن أحكـام ا      

وينطبق حظر التمييز على أساس جنـساين       . ذلك بدل الترمل واليتم واستحقاقات وبدل أخرى      
فيما يتعلق باملوظفني، ويشمل ذلك األشخاص ذوي املهن احلرة، واألشخاص الـذين انقطعـت         

سبب حـادث أو بطالـة غـري اختياريـة، فـضال عـن              حياهتم املهنية بسبب املرض أو األمومـة أو بـ         
األشخاص الباحثني عن عمل، واملتقاعدين، واملوظفني ذوي اإلعاقة، واألشخاص املخـول هلـم             

  .بأن يطالبوا باستحقاقات نيابة عنهم
ويــنص القــانون بالتحديــد علــى أن أي فعــل أو إغفــال، أي معيــار قــانوين أو تقييمــي      - ٩

ــهاكا    حيــول دون وضــع وصــون شــروط م   ــضمان االجتمــاعي ســيعترب انت ــساوية يف أحكــام ال ت
تقريــر مــشاركة إلزاميــة أو غــري : حلقــوق املــرأة والرجــل املتــساوية إذا مت، علــى أســاس جنــساين

إلزامية للـشخص املعـين يف نظـم الـضمان االجتمـاعي؛ تقييـد انتفـاع شـخص مـا بتلـك الـنظم؛                        
عات املؤجلـة مبـا ينـسحب املوظـف مـن        تطبيق شروط خمتلفـة فيمـا يتـصل باختيـار نظـام املـدفو             

وضــع شــروط خمتلفــة ملــنح  شــتراك؛ الالــنظم؛ تطبيــق قواعــد خمتلفــة فيمــا يتعلــق باملــدة الــدنيا ل  
احلق على احلصة مـن     ) اكتساب(االستحقاقات قيود على دفعها؛ تقرير شروط خمتلفة ملمارسة         

__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ٢٩٢٣-٧٥اجلريدة الرمسية، العدد   )٣(  
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األبوة أو أي إجـازة أخـرى       /ةاألموال اجملمعة بالنيابة عن املشاركني خالل فترات إجازة األموم        
خمصصة الغرض ألسباب أسرية حني تكون اإلجازة قد ُمنحت وفقا للقانون أو مبوجب العقـد               
ويكون رب العمـل قـد دفـع االشـتراكات يف أثنـاء الفتـرة املـذكورة أعـاله؛ مت وضـع معـدالت              

ختتلــف كتــواري الــيت ساب االحقاقات، مــا مل يكــن ضــروريا مراعــاة عوامــل احلــ تخمتلفــة لالســ
بــاختالف نــوع اجلــنس يف نظــم االشــتراكات الثابتــة، مت حتديــد معــدالت خمتلفــة لالشــتراكات  
املستحقة من املشاركني فيما عدا االشتراكات املدفوعة لتغطيـة التـأمني علـى خمـاطر البيولوجيـا       
اإلحــصائية، إذ أن مــن الــضروري يف هــذه احلالــة مراعــاة عوامــل احلــساب االكتــواري، وهــي   

تلف باختالف نوع اجلنس، مع اسـتثناء نظـام االشـتراكات الثابتـة الـذي يـتم الـسعي                   عوامل خت 
فيه إىل حتقيق تطابق صايف املدفوعات قدر املستطاع بالنسبة للمـشاركني مـن اجلنـسني، ونظـم                 

األمــوال املتاحــة لتغطيــة  االســتحقاقات الثابتــة الــيت تــستعمل فيهــا االشــتراكات لتــأمني كفايــة   
  .قات املضمونةتكاليف االستحقا

 مــن ١٢، بــدأ نفــاذ التعــديالت الــيت أُدخلــت علــى املــادة  ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢٣ويف   - ١٠
قانون الفرص املتكافئة للمرأة والرجل واليت وّسعت نطاق سلطات مكتـب أمـني املظـامل املعـين                 

ت ومنذ ذلك احلني، مل ينفك أمني املظامل جيـري حتقيقـات مـستقلة يف حـاال               . بالفرص املتكافئة 
متييز واستعراضات مستقلة للحالة فيمـا يتعلـق بـالتمييز، وأصـدر تقـارير مـستقلة تـضمنت آراء                   
وتوصيات بشأن تنفيذ القانون فيما يتصل بأيـة قـضايا ذات صـلة بـالتمييز، وعـرض مقترحـات               
على مؤسسات تابعة لدولة أو بلـديات ليتوانيـا، تتعلـق بتحـسينات تـشريعية وبـسياسات إنفـاذ                   

  .تكافئةاحلقوق امل
ولتأمني محاية قانونية للنساء مـن العنـف، قامـت حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا، يف سـياق                     - ١١

، بتأييد مـشروع    )٤(٢٠١٠يوليه  / متوز ١٠ املؤرخ   ١٠٩١تنفيذ برناجمها، ومبوجب القرار رقم      
التعـديالت  (القانون املتعلق باحلمايـة مـن العنـف األسـري، وتعـديالت قـانون اجلـرائم اإلداريـة                   

وقــدمت النــصني التــشريعيني إىل برملــان  ) )١( وإضــافة مــادة جديــدة )١(٢٥١ و ٢٢٤للمــادتني 
ــه   ــا للموافقــة علي ــة ليتواني ــسته املعقــودة يف    . مجهوري ونظــر الربملــان يف مــشروع القــانون يف جل

  .سبتمرب، وبتأييد من األغلبية املطلقة من األعضاء، بدأت املداوالت/أيلول ١٤
نون إىل محايـة األشـخاص الطبيعـيني مـن العنـف األسـري، الـذي                يهدف مـشروع القـا      - ١٢

أصبح، نظرا لنطـاق الـضرر النـاتج عنـه بالنـسبة للجمهـور العـام، ُيـصنف بوصـفه فعـال تترتـب                        
عليه آثـار بالنـسبة للعمـوم؛ وعلـى وجـه التحديـد، يهـدف القـانون إىل كفالـة قـدر كـاف مـن                          

ملقاضـاة علـى كـل واحـدة مـن حـاالت العنـف،        الوقاية للتقليـل إىل احلـد األدىن مـن العنـف، وا          
__________ 

 .٢٠١٠ لعام ٤٧٠٧-٨٩اجلريدة الرمسية، العدد   )٤(  
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وكفالــة اســتجابة ســريعة لألخطــار الناشــئة، وذلــك عــن طريــق فــرض جــزاءات ردعيــة وتقــدمي 
وسيتم السعي إىل حتقيق أهـداف مـشروع القـانون مـن خـالل               .مساعدة شاملة كافية للضحايا   

جلـزاءات وتطبيقهـا،    إنشاء آليات قانونية للحمايـة مـن العنـف األسـري، مبـا يف ذلـك الوقايـة وا                  
قــوق م للــضحايا، وكــذلك مــن خــالل حتديــد احل  وجمموعــة متكاملــة مــن اخلــدمات الــيت تقــدّ  
  .والواجبات واملسؤوليات للجاين وللضحية

ويتــضمن مــشروع القــرار تعــاريف ملفــاهيم العنــف األســري، واجلــسدي، والنفــساين،    - ١٣
راءات وقائيـة ملموسـة تنفـذها       يتـوخى تـدابري وإجـ     هو  واجلنسي، وملرتكب العنف والضحية، و    

ويقتـرح مـشروع    . مؤسسات تابعة للدولة أو للبلديات، بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة            
حتــذير رمســي، إلــزام مبغــادرة حمــل الــسكىن، حظــر  : القــرار فــرض اجلــزاءات التاليــة علــى اجلنــاة 

. وك غـري العـدائي    قتراب من الضحية أو حماولة االتصال هبـا، إلـزام حبـضور دروس عـن الـسل                الا
وهو يتوخى أيضا آلية لتطبيق هـذه اجلـزاءات بـسرعة وفعاليـة فـور حـدوث فعـل العنـف، بغيـة                 

وفضال عـن ذلـك، يتـوخى مـشروع القـرار تـوفري مـساعدة               . تأمني إبعاد اجلاين ومحاية الضحية    
 شاملة للضحايا، مبا يف ذلك مأوى آمن مؤقت، عند االقتـضاء، ومـساعدة نفـسانية، وقانونيـة،                
واجتماعية، وغريها، مبا يف ذلك تقدمي املشورة عرب اهلاتف بـدون مقابـل، كمـا حيـدد مـشروع                   

  .القرار إجراءات لتقدمي املساعدة
التـسبب يف أمل    ” من القانون اجلنائي جلمهورية ليتوانيـا        ١٤٠ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١٤

 أو أيـة   أي شـخص يتـسبب، عـن طريـق الـضرب          ” علـى أن     “جسدي أو ضرر صحي طفيـف     
أفعــال عنــف أخــرى، يف أمل جــسدي أو ضــرر صــحي طفيــف أو مــرض قــصري املــدة لــشخص  
طبيعي، يتعرض لعقوبة اخلدمة اجملتمعية أو لتقييد حريته أو لإليقاف أو الـسجن ملـدة قـد تـصل                   

ــنص الفقــرة  . “إىل ســنة واحــدة  ــه   ٣وت ــادة ذاهتــا علــى أن ال يقاضــى شــخص بتهمــة  ” مــن امل
 من هذه املادة إال يف حالة وجود شكوى مقدمـة مـن         ١يف الفقرة   ارتكاب فعل منصوص عليه     

وتـنص املـادة   . “ أو بنـاء علـى طلـب املـدعي العـام          ،الضحية أو بيان من املمثل املأذون للضحية      
 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة جلمهوريــة ليتوانيــا علــى أن اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة   ٤٠٧

لـن ُيـشرع فيهـا    ) ١ (١٤٠يف مجلـة أمـور، مبوجـب املـادة      تـستوجب العقـاب،    بأفعال إجرامية 
ــان مــن املمثــل املــأذون للــضحية      إال ــاء علــى بي . اســتجابة لــشكوى مقدمــة مــن الــضحية أو بن
ل فيهـا  ور ما قبل احملاكمة، باسـتثناء احلـاالت الـيت حتـوّ          طختضع هذه احلاالت إىل حتقيقات       وال

 ٤٠٩ مبوجـب احلـق العـام وفقـا للمـادة            قضية من مقاضاة مبوجب احلق الشخصي إىل مقاضـاة        
ــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  مــن ) ١ (١٤٠وينحــصر حــىت اآلن التطبيــق العملــي للمــادة   . مــن ق

إنــذار إىل اجلــاين بــأن أيــة أفعــال عنــف أخــرى  بتوجيــه ضــابط شــرطة قيــام القــانون اجلنــائي يف 
فـع شـكوى مبوجـب احلـق     سوف تستتبع حتميله املسؤولية اجلنائيـة، ويف اإليعـاز إىل الـضحية بر         
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العدد الصغري نسبيا للقضايا اجلنائية املتعلقة بـالعنف ضـد      ذلك  ويفسر  . الشخصي لدى احملكمة  
ومن املؤمل أن تـتغري احلالـة بعـد اعتمـاد القـانون املتعلـق باحلمايـة مـن العنـف                     . املرأة يف ليتوانيا  

  .القانونهذا روع مزيد من املعلومات عن مشقد ورد أعاله يف هذا التقرير و. األسري
ينبغي مالحظة أن اإلمكانيات التقنيـة املتاحـة جلمـع وختـزين املعلومـات عـن اجلـزاءات                    - ١٥

وحلـسن احلـظ، وقّعـت       .املفروضة على مرتكيب العنف ضد املـرأة مـا زالـت حمـدودة حـىت اآلن               
علومـات   اتفاقا لتمويل إقامـة نظـام متكامـل مل      ٢٠١٠أكتوبر  /اللجنة األوروبية يف تشرين األول    

وسـيقيم هـذا النظـام      . العدالة اجلنائية ُيشار إليه بإجيـاز بوصـفه مـشروع املـداوالت اإللكترونيـة             
ــا       ــة، وإدارة تكنولوجي ــوزارة الداخلي صــالت فيمــا بــني قواعــد بيانــات إدارة الــشرطة التابعــة ل

كتـب املـدعي    املعلومات واالتصاالت التابعة لوزارة الداخليـة، وإدارة احملـاكم الوطنيـة التابعـة مل             
وســينتج نظــام املــداوالت اإللكترونيــة، بــصورة . العــام، وإدارة الــسجون التابعــة لــوزارة العــدل

منــاذج للوثــائق املــستعملة يف إطــار اإلجــراءات،  تلقائيــة، رمســا بيانيــا ألطــوار أي قــضية جنائيــة  
ــو املؤســسات         ــيت يتخــذها موظف ــدوين كــل اإلجــراءات ال ــسري ت ــة تي ــات إحــصائية، بغي وبطاق

ملــشاركة يف التحقيقــات ومجيــع املعلومــات ذات الــصلة بــالتحقيق يف فعــل إجرامــي مــن وقــت  ا
وعندما يتم تنفيذ هـذا املـشروع، سيتـسىن احلـصول           . الشروع يف التحقيق إىل التصريح باحلكم     

على بيانات إحصائية بشأن األفعال اإلجرامية املبلـغ عنـها والـيت مت التحقيـق فيهـا مـن البيانـات                  
عـن  أكثـر دقـة واكتمـاال     وسيسهل ذلك احلصول على بيانـات   ،نها الوثائق اإلجرائية  اليت تتضم 

  .األفعال اإلجرامية وعن األشخاص املدانني بارتكاب تلك األفعال
ويعـّرف اجلـزاء اصـطالحا يف القـانون         . من االتفاقيـة إىل اجلـزاءات     ) ب (٢تشري املادة     - ١٦

 حتديده يف القانون اجلنـائي، تفـرض علـى شـخص     اجلنائي بأنه عقوبة يف حدود نطاق معني يتم     
املشار إليه فيمـا يلـي بوصـفه        (ويفرض القانون اجلنائي جلمهورية ليتوانيا      . ارتكب فعال إجراميا  

  ).مبا يف ذلك التمييز ضد املرأة(عقوبات على مرتكيب جرمية التمييز ) القانون اجلنائي
نــائي ثالثــة أنــواع مــن األفعــال     يغطــي الفــصل اخلــامس والعــشرين مــن القــانون اجل       - ١٧

التمييــز علــى أســاس اجلنــسية، أو العــرق،     ” - ١٦٩املــادة  : اإلجراميــة املنطويــة علــى متييــز   
 التحـريض   ‐ ١٧٠املـادة   ونتماء إىل جمموعات أخـرى؛      جلنس، أو األصل، أو الدين، أو اال      ا أو

 ؛“ األشــخاصضــد أي جمموعــة قوميــة أو عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة أو أي جمموعــة أخــرى مــن 
ــادة  تأســـيس جمموعـــات ومنظمـــات هادفـــة إىل التمييـــز ضـــد جمموعـــة مـــن   ” - )١(١٧٠واملـ

  .“ وأنشطة تلك الكيانات،التحريض ضدها األشخاص أو
ُيعاقب بأداء خدمة مدنية أو بغرامـة أو تقييـد احلريـة أو باإليقـاف أو الـسجن ملـدة قـد            - ١٨

كـل شـخص يتخـذ إجـراء يهـدف          ) جلنـائي  مـن القـانون ا     ١٦٩املادة  (تصل إىل ثالث سنوات     
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 إىل إعاقة مشاركة جمموعة من األشخاص أو شخص ينتمي لتلـك            <…>على أساس جنساين    
اجملموعة على أساس املساواة مع أشخاص آخرين يف أنشطة سياسية أو اقتـصادية أو اجتماعيـة                

  .أو ثقافية أو نقابية أو أنشطة أخرى
ثالثـة  )  من القـانون اجلنـائي     ١٧٠املادة  (خاص  يشمل التحريض ضد جمموعة من األش       - ١٩

  :أنواع من األفعال اإلجرامية
تقييــد احلريــة أو اإليقــاف أو بالــسجن ملــدة قــد تبلــغ ســنة   بُيعاقــب بغرامــة أو   )أ(  

ــازة أو إرســال أو نقــل أو ختــزين       واحــدة كــل شــخص يقــوم، لغــرض التوزيــع، بإنتــاج أو حي
جملموعــة مــن األشــخاص أو لــشخص ينتمــي لتلــك  توزيــع مــواد تتــضمن حتقــريا أو احتقــارا   أو

اجملموعــة، أو حتــث علــى كراهيــة أولئــك األشــخاص أو علــى التمييــز ضــدهم علــى أســاس          
  ض على العنف أو املعاملة العنيفة جسديا ضدهم؛ أو حتّر،جنساين
تقييــد احلريــة أو اإليقــاف أو بالــسجن ملــدة قــد تــصل إىل   بُيعاقــب بغرامــة أو   )ب(  

رب علنا عن احتقـار، أو حتـريض علـى الكراهيـة، أو حـث علـى التمييـز                   سنتني كل شخص يع   
ضد جمموعة من األشـخاص أو ضـد شـخص ينتمـي إىل تلـك اجملموعـة، علـى أسـاس جنـساين                       

  ؛<…>
تقييــد احلريــة أو اإليقــاف أو بالــسجن ملــدة قــد تــصل إىل   بُيعاقــب بغرامــة أو   )ج(  

علـى املعاملـة العنيفـة جـسديا ضـد      ثالث سنوات كل شخص يقوم علنا باحلث على العنف أو   
 <…> علــى أســاس جنــساين  ،جمموعــة مــن األشــخاص أو شــخص ينتمــي إىل تلــك اجملموعــة  

  .ل أو يدعم بأية صورة أخرى أنشطة من هذا القبيلميّو أو
املـادة  (تقييد احلرية أو اإليقاف أو بالـسجن ملـدة قـد تـصل إىل سـنة                 بُيعاقب بغرامة أو      - ٢٠
م جمموعــة مــن الــشركاء أو جمموعــة منظمــة  كــل شــخص يــنظّ) جلنــائي مــن القــانون ا)١(١٧٠
 <…>أي منظمــة هتــدف إىل التمييــز ضــد جمموعــة مــن األشــخاص علــى أســاس جنــساين     أو
اجملموعــة أو املنظمــة أو ميوهلــا تلــك ض ضــد هــؤالء األشــخاص، أو يــشارك يف أنــشطة  حتــّر أو
  .يدعمها بأي صورة أخرى أو
يـــة هـــي أيـــضا املـــسؤولية، مبوجـــب القـــانون اجلنـــائي، عـــن تتحمـــل الكيانـــات القانون  - ٢١

التحـريض ضــد أي جمموعـة أشــخاص وعــن إنـشاء جمموعــة أو منظمــة هتـدف إىل التمييــز ضــد     
ــة       ــشاركة يف تلـــك اجملموعـ ــن املـ ــدهم، وعـ ــريض ضـ ــرين أو إىل التحـ ــخاص آخـ ــة أشـ جمموعـ

فعـل إجرامـي بغرامـة    ُيعاقب أي كيان قانوين على ارتكاب  ) ١ (٤٣وعمال باملادة   . املنظمة أو
  .أو بتقييد عمليات الكيان القانوين أو بتصفيته
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إن املشرع، إذ نص على العديد من العقوبات البديلة على ارتكاب اجلـرائم املعنيـة قـد                   - ٢٢
ومـن املؤمـل أن     . لتقرير العقوبة اليت تراهـا مناسـبة      للمحاكم  منح سلطة تقديرية واسعة النطاق      

لى النحو املالئم سيسمح بتحقيق الغرض من العقوبة املبينـة يف املـادة             النظر يف فرادى القضايا ع    
عتقـد أيــضا أن  وُي. مـن القـانون اجلنـائي ولـو كـان ذلــك مـن خـالل أخـف العقوبـات         ) ٢ (٤١

أنواع العقوبات املتـوخى فرضـها علـى مـرتكيب األفعـال اإلجراميـة املعنيـة سـوف تـردع اجلنـاة                      
  .احملتملني عن ارتكاهبا

 وقـد أُدرجـت الكراهيـة       ، النوايـا التمييزيـة بأهنـا ظـرف مـن ظـروف التـشديد              وتوصف  - ٢٣
ويـتعني  . )من القـانون اجلنـائي    ) ١٢) (١ (٦٠املادة  (على أساس جنساين يف قائمة تلك النوايا        

مـن القـانون    ) ٧) (١ (٥٤املـادة   (على احملكمة أن تـضع هـذا يف االعتبـار حـني تفـرض عقوبـة                 
 املفــروض علــى مرتكــب فعــل إجرامــي ينطــوي علــى متييــز علــى زاءوبالتــايل فــإن اجلــ). اجلنــائي

أساس جنساين جيوز أن يكون أشد من اجلزاء املفـروض لقـاء ارتكـاب نفـس الفعـل اإلجرامـي                    
مـن القـانون اجلنـائي      ) ٢ (٦١تنص املـادة     (.إن مل ينطو الفعل األخري على ظرف التشديد هذا        

ــيم ظــروف التخ      ــد تقي ــة، بع ــوز للمحكم ــه جي ــى أن ــف وعل ــددها   /في ــشديد وع ــروف الت أو ظ
ع أخــف أو أشــد مــن العقوبــات انــوأال بــني جتــري اختيــارا معلّــ أن <…>وطبيعتــها وترابطهــا 

وهكذا فإن الفعل اإلجرامي الـذي ينطـوي علـى متييـز     ). وحجمها باملقارنة مع احلجم املتوسط  
  .ضد شخص على أساس جنساين جيوز أن يستتبع فرض جزاء أكثر ثقال

 مـن   ١٢٩املـادة   (ز حتميل اجلناة مسؤولية جنائيـة أشـد عـن ارتكـاب جرميـة قتـل                 وجيو  - ٢٤
، أو إعاقـة صـحية   ) مـن القـانون اجلنـائي   ١٣٥املـادة  (ة جسيمأو إعاقة صحية   ) القانون اجلنائي 

حــني تكــون األفعــال اإلجراميــة قــد ارتكبــت بنيــة   )  مــن القــانون اجلنــائي١٣٨املــادة (طفيفــة 
بوصـف تلـك النيـة مسـة مميـزة يف وصـف             (علـى أسـاس جنـساين       اإلعراب عن كراهية لشخص     

 سـوى احلرمـان مـن    اتوال ميكن هنا فرض أي نوع آخر مـن العقوبـ  ). تلك األفعال اإلجرامية 
ومــن ســنتني إىل طفيفــة، ملــدة قــد تبلــغ مخــس ســنوات حــني تكــون اإلعاقــة الــصحية    : احلريــة
 سنة حني يكون الفعـل جرميـة        ٢٠ وملدة قد تبلغ     جسيمةسنة حني تكون اإلعاقة الصحية       ١٢
اجلرميـة املوصـوفة قـد اسـتحدثا يف     مفهـوم  وينبغي مالحظة أن كال من ظروف التـشديد و        . قتل

  .٢٠٠٩القانون اجلنائي يف عام 
ــام   - ٢٥ ــائي   ، اســُت٢٠٠٨ويف ع ــانون اجلن ــدان يف الق ــان جدي حظــر : حدث جــزاءان جنائي

رامج عالج خاصة بالسلوك العدائي؛ وجيـوز       باملشاركة يف ب  اجلاين  االقتراب من الضحية وإلزام     
مــن ) ٣ (٦٧املــادة (باإلضــافة إىل العقوبــة يف حــد ذاهتــا  النــوعني مــن اجلــزاءات فــرض هــذين 
من القـانون   ) ١ (٦٧املادة  (وجيب أن يساعدا على حتقيق الغرض من العقوبة         ) القانون اجلنائي 

 تنطـوي علـى متييـز لكنـهما، حـني           علـى األفعـال اإلجراميـة الـيت       همـا   يقتصر نطاق  وال). اجلنائي
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افحــة علــى مكمحايــة الــضحية وعلــى  يــسامهان ،ُيفرضــان علــى مــرتكيب أفعــال مــن هــذا القبيــل
أهنمـا، فـضال عـن تيـسري حتقيـق الغـرض مـن العقوبـة، يكتـسيان أيـضا طابعـا وقائيـا              التمييـز، إذ 

  .حبكم طبيعتهما
ل لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ، ُعرض على الربملان مشروع قانون معد      ٢٠٠٩يف عام     - ٢٦

املشار إليـه فيمـا يلـي بوصـفه مـشروع قـانون اإلجـراءات               (؛  )XIP-677رقم  (جلمهورية ليتوانيا   
قـــضايا احلـــق إطـــار إجـــراءات وســـيمنح القـــانون مزيـــدا مـــن احلقـــوق للـــضحية يف ). اجلنائيــة 

حيـق للمـدعي     أنعلـى سـبيل املثـال،       ذلك  ، و )اليت تقوم فيها الضحية بدور اإلدعاء     (الشخصي  
مبوجب احلق الشخصي أن يقدم عريضة إىل احملكمة طالبا منها فـرض تـدبري مـن تـدابري املراقبـة       

 مــن مــشروع قــانون   ١٤ واملــادة ٢املــادة (أو أي تــدبري إجرائــي قــسري آخــر ضــد اجلــاين      
احلـق يف احلـد مـن حقـوق ملكيـة      أو أن يـصبح للـضحية، مالكـة املـسكن،       ) اإلجراءات اجلنائية 

 مـن  ٣املـادة  (بالعيش منفـصال عـن الـضحية    األخري   للجاين إذا كان قد تقرر إلزام هذا         املسكن
 وهتـدف هـذه التعـديالت إىل كفالـة محايـة أفـضل لـضحايا األفعـال                  .)مشروع القانون اجلنـائي   

  .الذين ميكن أن يقعوا، باإلضافة إىل ذلك، ضحايا للتمييز) مبن فيهم النساء(اإلجرامية 
  

  )د(ة الفقرة الفرعي    
ــرأة           - ٢٧ ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــم املتحــدة املعني ــة األم ــذ توصــيات جلن ــة تنفي بغي
 لتعزيــــز قــــدرات ٢٠٠٨، ُبــــذلت جهــــود يف عــــام ٢٠٠٨يوليــــه / متــــوز١٨ليتوانيــــا يف  إىل

شـارك يف أنـشطة التـدريب       قد  و. اخلدمة املدنية على طرق قضايا املساواة بني اجلنسني        موظفي
 ٢٠٠٨يف عـــام ومـــن العمـــال  مـــن هـــؤالء املـــوظفني ١٠٥ة بـــني اجلنـــسني يف جمـــال املـــساوا

ينتمون إىل وحدات إدارية بوزارة الداخلية ومبؤسسات تابعة لـوزارة          )  رجال ٤٦امرأة و    ٥٩(
 عـامال مـن وزارة النقـل واملواصـالت         ٣٩ عامال من وزارة البيئة و       ٢٤وقد استعمل   . الداخلية

  .اواة بني اجلنسنية من خالل التدريب على قضايا املساملعرفة املكتسبيف ممارسة عملهم 
ــام   - ٢٨ ــضاة      ٢٠٠٩يف ع ــة للق ــدل دورة تدريبي ــوزارة الع ــابع ل ــدريب الت ــم مركــز الت ، نظّ

واملــدعني العــامني كــان موضــوعها تطبيــق الــصكوك القانونيــة األوروبيــة والوطنيــة الــيت حتظــر     
 قـضاة يف حلقـات    ٤وشـارك أيـضا     . مـا  قاضيا ومـدعيا عا    ٣٩وحضر الدورة التدريبية    . التمييز

دراسية ُخصصت للمساواة يف احلقوق بني املرأة والرجـل يف قـانون االحتـاد األورويب ونظمتـها                 
  .ومولتها أكادميية القانون األورويب

ة عمـــل الربنـــامج الـــوطين اخلـــاص بـــالفرص املتكافئـــة للمـــرأة والرجـــل ـى خطــــتتوخـــ  - ٢٩
 وعــي اجلمهــور العــام بــشأن الفــرص املتكافئــة للمــرأة زيــادة” التــدبري املعنــون ٢٠١٤-٢٠١٠
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؛ واملؤسـسة املـسؤولة عـن هـذا         “والرجل من خالل برامج التثقيف القانوين يف وسائط اإلعالم        
  .التدبري هي وزارة العدل

  
  )هـ(الفقرة الفرعية     

ــذي جيــري      ٢٠٠٨يف عــام   - ٣٠ ــة، ال ــالفرص املتكافئ ، تلقــى مكتــب أمــني املظــامل املعــين ب
قات مستقلة يف حاالت التمييز على أي من األسس اليت يشملها قانون املعاملـة باملـساواة،                حتقي
، ســجل عــدد الــشكايات  ٢٠٠٩ويف عــام .  حتقيقــات مببــادرة منــه ٣ شــكوى وأجــرى ٢١٩

 حتقيقــات مببــادرة مــن أمــني املظــامل، منــها ٣ شــكوى وأجريــت ١٦٥وردت : اخنفاضــا طفيفــا
 يف املائــة مــن ٢٠يــز علــى أســاس جنــساين، وهــي متثــل  شــكوى ادعــي فيهــا بارتكــاب متي  ٤٤

ــشأن   ٤٣ وأجــري ٢٠٠٨جممــوع التحقيقــات املنجــزة يف عــام    ــشكايات ب ــا اســتجابة ل  حتقيق
 يف املائة من العـدد الكلـي للتحقيقـات          ٢٦انتهاك الفرص املتكافئة للمرأة والرجل، وميثل ذلك        
  .٢٠٠٩ة يف عام اليت أجنزها مكتب أمني املظامل املعين بالفرص املتكافئ

، وكمــا حــدث يف الــسنوات الــسابقة، فــاق عــدد الــشكايات املتعلقــة   ٢٠٠٨يف عــام   - ٣١
، )١انظـر املرفـق   (بتمييز على أساس جنساين واملقدمة من نساء عدد تلـك الـواردة مـن رجـال        

 العدد األكرب من الشكايات املتعلقـة بتمييـز علـى أسـاس جنـساين               ٢٠٠٩يف حني كان يف عام      
  ).٢انظر املرفق (ن رجال مقدما م

 يف املائـــة مـــن جممـــوع  ٥٢، مثلـــت الـــشكايات الـــواردة مـــن نـــساء  ٢٠٠٨يف عـــام   - ٣٢
، كانــت نــسبة ٢٠٠٩ويف .  مقدمــة مــن رجــال، يف املائــة٤٨الــشكايات وكانــت البقيــة، أي 

يف املائة مـن جممـوع الـشكايات الـواردة إىل مكتـب أمـني املظـامل املعـين بـالفرص املتكافئـة                        ٦١
ويتـــبني مـــن اإلحـــصاءات املتعلقـــة  .  يف املائـــة صـــادرة عـــن نـــساء ٣٩دمـــة مـــن رجـــال و مق

أصـبحوا يكـافحون بـأكثر      قـد   بالشكايات أن الرجال حيطمون حاليا القوالب النمطية القدمية و        
وهم ال يرون اآلن أن التمييـز ال ميكـن أن يـستهدف إال النـساء وأن        . فاعلية من أجل حقوقهم   
  .م الرجالالفرص املتكافئة ال هت

 مــن قــانون الفــرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل ختــّول أمــني املظــامل املعــين    ٢٤إن املــادة   - ٣٣
  :بالفرص املتكافئة سلطة اختاذ القرارات التالية

إحالة ملف التحقيق ملؤسسة حتقيـق لطـور مـا قبـل احملاكمـة أو إىل مـدع عـام                      )أ(  
  أن أركان اجلرمية قائمة؛إذا تبني 
توصية إىل الـشخص املعـين أو املؤسـسة املعنيـة بوقـف اإلجـراءات الـيت                 توجيه    )ب(  

  تنتهك احلقوق املتساوية وبتعديل أو إبطال اإلجراء القانوين املتصل بذلك؛
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  الشروع يف إجراءات إدارية وفرض جزاءات ذات طابع إداري؛  )ج(  
  رفض الشكوى إن مل يكن اإلدعاء بارتكاب انتهاك مدعوما بأدلة؛  )د(  
مقدمتـها، أو يف    /إهناء التحقيق يف حالة سـحب الـشكوى مـن طـرف مقـدمها               )ـه(  

حالة عدم وجود دليل موضوعي يثبت االنتـهاك، أو حـني يكـون الـشاكي واجلـاين قـد تراضـيا           
أو حــني تكــون اإلجــراءات أُهنيــت احلقــوق قــد املــساواة يف أو إذا كانــت األفعــال الــيت تنتــهك 
   قد ُعدلت أو أُبطلت؛القانونية اليت تنتهك تلك احلقوق

  توجيه إنذار ملرتكب املخالفة؛  )و(  
تعليق التحقيـق إذا كـان الـشاكي أو الـشخص الـذي تتعلـق الـشكوى بأفعالـه               )ز(  

  مريضا أو غائبا؛
احلظــر املؤقــت، يف انتظــار القــرار النــهائي، لعــرض إعــالن إشــهاري إذا تــوفر     )ح(  

قـرر عرضـه ميكـن أن يوصـف بأنـه حيـّرض             دليل كاف على أن اإلعالن املعـروض بالفعـل أو امل          
علــى الكراهيــة علــى أســاس اثــين أو عرقــي أو ديــين، أو علــى الكراهيــة علــى أســاس جنــساين     

أو املعتقـد أو الـسن ومـن شـأنه أن يلحـق ضـررا فادحـا              اإلعاقة  على أساس امليل اجلنسي أو       أو
ل خطـرا علـى املبـادئ    ويـشكّ لبـشريني،  للشرف والكرامة ا  أذى  باملصاحل العامة وأن يتسبب يف      

  األخالقية العامة؛
ــال       )ط(   ــد اآلجـ ــورة، وحتديـ ــات احملظـ ــة اإلعالنـ ــهاريني بإزالـ ــنني اإلشـ ــزام املعلـ إلـ

  .والشروط للوفاء هبذا االلتزام
 قــرارا بإحالــة امللــف ١٨أمــني املظــامل املعــين بــالفرص املتكافئــة  ختــذ ، ا٢٠٠٨يف عــام   - ٣٤
ــرارا٤٩ســلطات اإلدعــاء العــام، و   إىل ــأن يوصــي بإيقــاف إجــراءات تنتــهك املــساواة يف     ق  ب

احلقوق وبتعديل أو إبطال الصك القانوين املتصل هبا، وقـرارين اثـنني بفـرض جـزاءات إداريـة،                  
 قـرارا   ١٥ قـرارا بإهنـاء التحقيـق، و         ٤٧بوصـفها ال أسـاس هلـا، و         فظ الـشكاية     قرارا حب  ٤٠و  

  ).٣ انظر الرسم البياين يف املرفق لالطالع على احلصص بالنسب املئوية،(بإصدار إنذار 
 قـرارات بإحالـة امللـف       ٥، اختذ أمني املظـامل املعـين بـالفرص املتكافئـة            ٢٠٠٩ويف عام     - ٣٥

 قـرارا بـأن يوصـي بإيقـاف اإلجـراءات الـيت تنتـهك املـساواة يف         ٤٥إىل سلط اإلدعاء العـام، و   
بوصـفها  فـظ الـشكاية     رارا حب  قـ  ٣٣احلقوق وبتعديل أو إبطـال الـصك القـانوين املتـصل هبـا، و               

لالطالع على احلـصص    ( قرارات بإصدار إنذار     ٥ قرارا بإهناء التحقيق، و      ٧٩أساس هلا، و     ال
ويتواصل حاليا إعـداد البيـان الـسنوي ملكتـب          ). ٤بالنسبة املئوية، انظر الرسم البياين يف املرفق        

  .٢٠١٠ لسنة أمني املظامل املعين بالفرص املتكافئة
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 قانون املخالفات اإلدارية أن ُيجرى التحقيق يف خمالفة إدارية على أساس مبـدأ              يقتضي  - ٣٦
وفـضال عـن   . املساواة بني كل األشخاص أمام القانون، وهو حيـدد اهليئـة الـيت ُتجـري التحقيـق           

ذلك، ال جيوز أن يقوم بتفتيش أي شـخص أو التـدقيق يف أمتعتـه إال شـخص مـن نـوع جـنس                        
  . ويتم ذلك حبضور شخصني من نوع اجلنس ذاتهالشخص الذي ُيجرى تفتيشه،

  
  )ز(و ) و(الفقرتان الفرعيتان     

، ٢٠٠٩ويف عـام    . ُيجرى حتسني القانون اجلنائي باستمرار ملكافحة التمييز ضد املـرأة           - ٣٧
ــانون بإضــافة فقــرة    ــدة١٧٠مت حتــديث الق ــشطة جمموعــات ومنظمــات   ” )١( جدي تأســيس وأن

وإىل جانــب ذلــك، . “ن األشــخاص أو التحــريض ضــدها هتــدف إىل التمييــز ضــد جمموعــة مــ 
وقــد . )٥(٢ جديــدة وتعــديل الفقــرة ١ مــن القــانون اجلنــائي بإضــافة فقــرة ١٧٠ُعــدلت املــادة 

هدف هذان التعديالن إىل كفالة مزيد مـن الفعاليـة يف مكافحـة التمييـز وذلـك بواسـطة تـدابري                
  .سيع نطاق التجرمي اجلاري حالياجزائية قانونية، أي بتجرمي أفعال خطرية جديدة أو بتو

 مــن القــانون اجلنــائي توزيــع وإنتــاج  ١٧٠ اجلديــدة املــضافة إىل املــادة ١جتــّرم الفقــرة   - ٣٨
مواد تتضمن حتقريا جملموعة أشخاص أو لـشخص        ) ة التوزيع بنّي(وحيازة وشحن ونقل وختزين     

لكراهيـة أو حتريـضا علـى    ينتمي إىل تلك اجملموعة أو إعرابا عن مساس بكرامتهم أو حثا على ا         
وقـد وّسـع ذلـك النطـاق الـذي ميكـن فيـه              . التمييز ضدهم على أساس الدوافع املذكورة أعـاله       

مقاضاة شخص بتهمة التحـريض ضـد جمموعـة مـن األشـخاص، أي أنـه أصـبح اآلن جـائزا أن                     
النـساء،  (ُيقاضى شخص ما بسبب التحريض على التمييز ضـد جمموعـة معينـة مـن األشـخاص                  

ومـن املتوقـع أن جتـرمي هـذه         . أو علـى كراهيتـها سـواء ارُتكبـت هـذه األفعـال علنـا أم ال                ) مثال
األفعال سيحول دون نشر معلومات متييزية يف الفضاء اإلعالمي العـام، إذ حيتمـل، علـى سـبيل                  

تكون يف حوزته مواد متييزية كـان ينـوي تعميمهـا سـوف ميتنـع عـن                 الشخص الذي   املثال، أن   
 املـواد يف وسـائط اإلعـالم العامـة وأن يعرّضـه ذلـك إىل خطـر                  ن تنـشر تلـك    ذلك اتقاء خلطـر أ    
  .مقاضاته جنائيا

 مــن القــانون اجلنــائي تأســيس مجعيــة مــن املتــشاركني أو جمموعــة  )١(١٧٠جتــّرم املــادة   - ٣٩
 <…>منظمة أو أية منظمة، هبدف التمييز ضد جمموعة من األشخاص علـى أسـاس جنـساين،           

املــشاركة يف أنــشطة جمموعــة أو منظمــة مــن هــذا القبيــل أو متويلــها    أو التحــريض ضــدها، أو 
مبــا يف ذلــك (وميثّــل هــذا مــسامهة أخــرى يف مكافحــة التمييــز  . دعمهــا بــأي صــورة أخــرى أو

بواسطة تدابري جنائية إذ يؤّمل أن جمـرد حقيقـة أن تأسـيس تلـك اجملموعـات             ) التمييز ضد املرأة  
__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٣٦٦٣-٨٩ الرمسية، العدد اجلريدة  )٥(  
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 للعقــاب ســوف يــردع أعــضاء تلــك اجملموعــات عــن    أو املنظمــات أو املــشاركة فيهــا يعــّرض 
ارتكاب املزيد من األفعال املؤذية، وهي مـثال حتقـري أشـخاص بـسبب انتمـائهم جملموعـة معينـة                    

  ).مبا يف ذلك حتقري النساء(
فضال عن حقيقة أن التمييز ضد املـرأة قـد ُصـنف كظـرف مـن ظـروف التـشديد الـيت                        - ٤٠

مــن ) ٧) (١ (٥٤املــادة (سبان لغــرض حتديــد العقوبــة  يــتعني علــى احملكمــة أن تــضعها يف احلــ 
وكأحــد أركــان اجلرميــة املوصــوفة بالنــسبة ألفعــال إجراميــة معينــة، خيــصص   ) القــانون اجلنــائي

. املساواة يف احلقـوق وحريـة املعتقـد       اليت تنتهك   القانون اجلنائي بابا منفصال لألفعال اإلجرامية       
ثـين أو عرقـي أو جنـسي أو علـى أسـاس             ا على أساس     التمييز ١٦٩ذلك، جتّرم املادة    لوكمثال  

وجيوز أن تستتبع هذه األنشطة احلكـم علـى   . نتماء إىل جمموعات أخرىالاألصل أو الدين أو ا    
 مـن القـانون اجلنــائي   ١٧٠ وجتــّرم املـادة  .وم هبـا بالـسجن ملــدة قـد تبلـغ ثـالث سـنوات      مـن يقـ  

نـوع  لة علـى أسـاس      اص مـشكّ  التحريض ضد أي جمموعة أشخاص، مبا يف ذلك جمموعة أشـخ          
وميكن أن يصدر ضد من يقوم هبذه األنشطة حكم بالسجن ملـدة قـد تـصل إىل ثـالث                   . اجلنس
وينبغي مالحظة أن املسؤولية اجلنائيـة تنـشأ أيـضا عـن تأسـيس جمموعـات ومنظمـات                  . سنوات

ض التحـري  مبـا يف ذلـك التمييـز أو       (هتدف إىل التمييز أو التحريض ضد جمموعة من األشـخاص           
  .واملشاركة يف تلك اجملموعات واملنظمات) على أساس جنساين

  
  ٣املادة     

بالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل       اخلاص   الربنامج الوطين الثاين     ٢٠٠٩كمل يف عام    أ  - ٤١
ولتقييم األثر الـذي حققـه ذلـك الربنـامج وبـرامج أخـرى مـسامهة يف حتقيـق                   . ٢٠٠٩-٢٠٠٥

ــز اإل    ــه ومقاصــده، أجــرى مرك ــرأة  أهداف ــضايا امل ــالم لق ــام ،ع ــا  ،٢٠٠٩ يف ع ــا خارجي  تقييم
  :ووفقا الستنتاجات التقييم. )٦(للتطورات يف وضع املرأة والرجل يف مجيع امليادين

يتخــذ ســكان ليتوانيــا بــصورة متزايــدة حاليــا موقفــا أكثــر حداثــة وإجيابيــة إزاء املــرأة       - ٤٢
قـف املـرأة مـن املـساواة بـني اجلنـسني            موويتـسم   . هذا التطور بطئ  واملساواة بني اجلنسني لكن     

ويبدو التحسن يف املواقف والسلوك إزاء املرأة بـأكثر وضـوح           . بأكثر إجيابية من موقف الرجل    
  .يف امليادين اليت طرقتها الربامج املعتمدة من احلكومة

املـساواة بـني املـرأة      من   املوقف   ٢٠٠٠ إىل   ١٩٩٤تغري بصورة ملحوظة يف الفترة من         - ٤٣
عجـز يف   ومل تعـد أغلبيـة الـسكان توافـق علـى الـرأي بأنـه، يف حالـة                   . ل يف سوق العمـل    والرج

 يف  ٧٠يفـضل   و .ينبغي منح األولوية لطاليب العمل الرجال علـى حـساب النـساء           جمال العمالة،   
__________ 

  )٦(  http://www.socmin.lt/index.php?1606775163. 
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املائة من السكان الليتوانيني األسرة اليت يكون فيها لكل من الزوج والزوجة عمـل والـيت يقـوم                  
  . معا برعاية األطفال واألسرة املعيشيةثنانالفيها ا
تفوق النساء الرجال عـددا يف الوظـائف ذات األجـور املنخفـضة؛ وبالتـايل فـإن خطـر                     - ٤٤

ويف الفئة العمريـة لألشـخاص الـذين هـم يف سـن العمـل، يفـوق عـدد                   . تأنيث الفقر يظل قائما   
غلبيـة املهيمنـة يف وظـائف    الرجال احلاصلني على عمل عدد النساء ومـا زال الرجـال ميثلـون األ          

  .ن أن دور املرأة ما زال ثانويا يف سوق العملالرتب العليا وهو ما يبّي
ال ينفـــك موقـــف الـــشعب الليتـــواين إزاء مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية يتـــسم    - ٤٥

باإلجيابية على حنو متزايد، وقد اخنفـض بـصورة ملحوظـة عـدد الرجـال الـذين يعترضـون علـى                     
ويزداد حاليا عـدد الرجـال الـذين يـرون أن زيـادة عـدد النـساء املـشاركات يف                  . اركةتلك املش 

  . احتمال حدوث تغيريات إجيابية يف العديد من السياسات العامةعززاحلياة السياسية ي
ــصت بــصورة ملحوظــة الفجــوة بــني      ٢٠٠٠و  ١٩٩٤يف خــالل فتــرة مــا بــني      - ٤٦ تقل

والعامـل الرئيـسي الـذي أدى إىل        . نـف اجلنـسيني   اجلنسني واخنفض عدد حـاالت التحـرش والع       
حتقيق تقدم يف هذا الصدد هو قانون الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل، فـضال عـن التعـديالت             
املدخلــة علــى صــكوك قانونيــة أخــرى وكــذلك تنفيــذ بــرامج وطنيــة متعلقــة بــالفرص املتكافئــة  

شـركاء اجتمـاعيني، وتنفيـذ      للمرأة والرجـل بالتعـاون مـع منظمـات غـري حكوميـة، وبـاحثني و               
االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املـرأة وبـرامج أخـرى معتمـدة مـن احلكومـة تتـضمن                   
تــدابري هادفــة إىل كفالــة املــساواة بــني اجلنــسني، وكــذلك أنــشطة أمــني املظــامل املعــين بتكــافؤ     

ئــة للرجــل واملــرأة  الفــرص، وإقامــة آليــة املــساواة بــني اجلنــسني وال ســيما جلنــة الفــرص املتكاف   
  .قة واملوجهة حنو حتقيق األهدافوأنشطتها املنّس

املوقــف إزاء دور املــرأة يف اجملتمــع ويف األســرة، جمــال  يف اُســجل التغــيري األكثــر تبــاطؤ  - ٤٧
ويـتغري حاليـا    . التمييزيـة الرجاليـة   وهو موقف ُيحتمل أنه ما زال شديد التأثر بالقوالب النمطية           

 ويف حقيقـة أن الـربامج الوطنيـة         .التقليدي للواجبات املرتليـة داخـل األسـرة       ببطء أيضا التقاسم    
للفرص املتكافئة للمـرأة والرجـل مل تتنـاول هـذه املـسألة مـا حيمـل علـى اسـتنتاج أن التغـيريات                        

  .حتدث حاليا إال يف اجملاالت اليت طرقتها الربامج املذكورة أعاله وبرامج أخرى ال
للمجتمع وهي حمكمة التركيـز     ظاهرة جبالء   كافئة للمرأة والرجل    إن برامج الفرص املت     - ٤٨

يفضل الـشعب الليتـواين     . وحتقق تغيريات إجيابية يف حالة املرأة والرجل يف اجملاالت ذات الصلة          
أن يـتم مـنح مزيـد مــن العنايـة وختـصيص قــدر أكـرب مـن التمويــل لطـرق االنـشغاالت يف جمــال          

ية احلصول على عمل وشغل منصب متكـافئ مـع منـصب    العمالة ويف سوق العمل، مثل إمكان    
الرجل واحلصول على أجر متساو مع أجر الرجل لقاء نفس العمل، وحتقيق التوازن بني احليـاة                
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قــوق اإلنــسان، والقــضاء علــى العنــف داخــل األســرة ويف   التمتــع حباملهنيــة واحليــاة اخلاصــة، و 
  .اجملتمع
دى مواد االتفاقية مزيدا مـن املعلومـات عـن نتـائج            تتضمن الفروع التالية واملتعلقة بفرا      - ٤٩

 وعـــن ٢٠٠٩-٢٠٠٥بـــالفرص املتكافئـــة للمـــرأة والرجـــل اخلـــاص تنفيـــذ الربنـــامج الـــوطين 
بــالفرص املتكافئــة للمــرأة اخلــاص األهــداف واإلجــراءات املتوخــاة يف الربنــامج الــوطين اجلديــد 

  .٢٠١٤-٢٠١٠والرجل 
حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا، بقرارهـا رقـم       وافقـت   ،  كجزء من تنفيذ الربنامج احلكومي      - ٥٠
ــؤرخ ٥٣٠ ــار٤ امل ــايو / أي ــى  )٧(٢٠١٠م ــامج وطــين  عل ــة للمــرأة  خــاص برن ــالفرص املتكافئ ب

يهـدف الربنـامج إىل إنفـاذ    ). املشار إليـه فيمـا يلـي بوصـفه الربنـامج        (٢٠١٤-٢٠١٠والرجل  
االت احليــاة بــصورة متــسقة النــصوص املتعلقــة بــالفرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل يف مجيــع جمــ  

ومتكاملة ومنتظمة، وإىل كفالة الوفاء بالتزامات االحتاد األورويب وااللتزامات الدولية يف جمـال             
  .املساواة بني اجلنسني

ــالفرص         - ٥١ ــة ب ــشتركة بــني املؤســسات واملعني ــة الدائمــة امل ــامج اللجن تولــت صــياغة الربن
لمـرأة  لبـالفرص املتكافئـة   اخلـاص  ذ الربنامج الـوطين   املتكافئة للمرأة والرجل يف ضوء نتائج تنفي      

 املـؤرخ  ١٠٤٢ الـذي أقرتـه حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا بقرارهـا رقـم             ٢٠٠٩-٢٠٠٥والرجل  
ــول ٢٦ ــيم اخلــارجي      )٨(٢٠٠٥ســبتمرب /أيل ــذي قّيمــه خــرباء خــارجيون كجــزء مــن التقي  وال

تــضمن فــرع التقيــيم اخلــاص وي. )٩(للتطــورات يف حالــة املــرأة والرجــل يف مجيــع جمــاالت احليــاة
باالستنتاجات وصفا للحالة الراهنـة وللتغـيريات الـيت حـدثت منـذ بدايـة الربنـامج، وللمـشاكل                   

وأحـاط واضـعو    . الرئيسية واحلاجـة ملواصـلة التـدابري الـيت ثبتـت فعاليتـها واختـاذ تـدابري جديـدة                  
جتمـاعيني ومراكـز    الربنامج علما أيضا باقتراحات مقدمة من منظمات غري حكومية وشركاء ا          

للدراسات اجلنسانية بغية التأكد من أن مشاكل املساواة بني اجلنـسني يف اجملـاالت ذات الـصلة                
وفضال عـن ذلـك،     .  تقليص الفجوات بني اجلنسني    ىتعاجل باستمرار وبصورة منتظمة وأنه جير     

دة املعنيـة بالقـضاء   وضع الربنامج يف احلسبان التوصيات اليت قدمتها إىل ليتوانيا جلنة األمم املتح   
وتطـرق اإلجـراءات املتوخـاة    . على التمييز ضد املرأة عقب النظـر يف التقريـرين الثالـث والرابـع     

وفـضال عـن ذلـك، يتـوخى الربنـامج          . يف الربنامج أيـضا اجملـاالت احلرجـة ملنـهاج عمـل بـيجني             
نـامج سـردا    وتتضمن خطـة عمـل الرب     .  جمللس أمن األمم املتحدة    ١٣٢٥إجراءات لتنفيذ القرار    

__________ 

 .٢٠١٠ لعام ٢٧٥٧-٥٦اجلريدة الرمسية، العدد   )٧(  

 .٢٠٠٥ لعام ٤٢٠٢-١١٦اجلريدة الرمسية، العدد   )٨(  

  )٩(  http://www.socmin.lt/index.php?1606775163. 
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لتدابري من أجـل طـرق املـشاكل الـيت يـتم حتديـدها، وتعـّين املـسؤولني املنفـذين، وتـضع آجـاال                        
  .ومعايري للتنفيذ ومصادر للتمويل

يسعى الربنامج إىل طرق املشاكل من حيث صلتها بـالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل                  - ٥٢
والعلـم، والرعايـة الـصحية، ومحايـة البيئـة،        العمالـة، والتعلـيم     : يف اجملاالت التالية ذات األولويـة     

والدفاع الوطين، وصنع القرار، والوفاء بالتزامات االحتاد األورويب وااللتزامات الدولية املتعلقـة       
وقـد كـّرس فـرع خـاص يف التقريـر السـتنباط آليـات وطرائـق إلعمـال          . باملساواة بني اجلنـسني   

  .اإلدارة والفعاليةالفرص املتكافئة للمرأة والرجل من أجل حتسني 
حتــسني الفــرص الــيت تتــاح للمــرأة لكــي تــستأنف  : أهــداف الربنــامج يف جمــال العمالــة   - ٥٣

ات يف سوق العمـل وبقـائهن       حياهتا املهنية بعد إجازة رعاية األطفال وتيسري إعادة إدماج املسنّ         
اصـة؛ وتعزيـز   فيه؛ وحتسني الفرص املتاحة للنساء لكي ُينشئن ويطورن مشاريعهن التجاريـة اخل         

مشاركة اقتـصادية أكثـر فاعليـة مـن جانـب املـرأة والرجـل يف املنـاطق الريفيـة؛ وتيـسري حتـسني                      
 املـرأة والرجـل   نياملهارات املهنية لسكان الريف نـساء ورجـاال؛ وهتيئـة الظـروف املواتيـة لـتمك              

لعمـل املواتيـة    من حتقيق توازن بني الواجبات املهنية والواجبات األسرية؛ وتعزيـز هتيئـة أمـاكن ا              
  لألسرة؛ والسعي إىل تقليص الفجوة بني أجور الرجال وأجور النساء؛ 

كفالة الرصـد إلعمـال مبـدأ الفـرص املتكافئـة           : أهداف الربنامج يف جمال التربية والعلم       - ٥٤
للمرأة والرجل يف املؤسسات التربوية والعلمية؛ وتشجيع املرأة على الـسعي إىل احلـصول علـى                

  .ات األكادميية؛ وتشجيع الرجل على مواصلة تعليمه العايلأعلى الشهاد
طـرق قـضايا صـحية حمـددة خاصـة بـاملرأة            : أهداف الربنامج يف جمـال الرعايـة الـصحية          - ٥٥

وبالرجل؛ وكفالة توعية اجلمهور ونشر املعلومات باستمرار بشأن تأثري أمنـاط العـيش الـصحية               
سلوك املـدمر للـصحة، بغيـة تقلـيص الفجـوة بـني       على طـول فتـرة العمـر املتوقّـع وعـن نتـائج الـ          

ــة تيــّسر احلــصول علــى فحــوص للكــشف عــن       متوســط العمــر املتوقــع للرجــل واملــرأة؛ وكفال
ــوفّر تلــك الفحــوص؛       ــرحم والثــدي والربوســتاتة؛ وتقــدمي املعلومــات بــشأن ت ســرطان عنــق ال

 النامجـة عـن     وخفض معدالت اإلصابة بأمراض القلـب والـشرايني وحـاالت اإلعاقـة والوفيـات             
  .تلك األمراض

تعميم املساواة بني اجلنسني يف املـشاريع البيئيـة         : أهداف الربنامج يف ميدان محاية البيئة       - ٥٦
اليت تنفذها السلطات العامة؛ ووضع شـروط متكافئـة لالسـتفادة مـن نـواتج املـشاريع، وتعزيـز                   

  . اجلنسني يف املشاريع البيئيةالتعاون فيما بني املنظمات غري احلكومية يف جمال املساواة بني
حتديـد أسـباب االخـتالف بـني وضـع املـرأة            : أهداف الربنامج يف ميدان الدفاع الوطين       - ٥٧

الــدفاع الــوطين؛ والــسعي إىل تقليــل الفــوارق بــني وضــعي الرجــل   منظومــة ووضــع الرجــل يف 
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ــة واألفــراد     العــسكريني واملــرأة يف اخلدمــة العــسكرية وحتــسني كفــاءات مــوظفي اخلدمــة املدني
واملـــوظفني اإلداريـــني بـــوزارة الـــدفاع الـــوطين واملؤســـسات التابعـــة لـــوزارة الـــدفاع الـــوطين   
ومؤسسات أخرى تابعـة ملنظومـة الـدفاع الـوطين فيمـا يتعلـق بوضـع املـرأة والرجـل يف اجملتمـع                  

 املتحـدة   وقضايا املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بتنفيذ قرار جملس أمن األمـم              
١٣٢٥.  

الـسعي إىل حتقيـق متثيـل متكـافئ ملـصاحل املـرأة            : أهداف الربنامج يف ميدان صنع القرار       - ٥٨
والرجل يف أجهزة صنع القرار االقتصادي واالجتماعي؛ وتشجيع املرأة وال سيما املرأة الريفيـة              

جلماعـات احملليـة    من خالل مبادرات حملية ومشاريع ا     داخل اجلماعة احمللية    على أداء دور فاعل     
  .والشراكة الفاعلة لدى اختاذ قرارات هامة بالنسبة للجماعة احمللية

: أهــداف الربنــامج يف ميــدان التعــاون علــى صــعيد االحتــاد األورويب والــصعيد الــدويل    - ٥٩
كفالة الوفاء بالتزامات االحتاد األورويب وااللتزامات الدوليـة يف ميـدان املـساواة بـني اجلنـسني؛                 

 التعاون مع املعهد األورويب للمـساواة بـني اجلنـسني؛ والتـرويج عامليـا للتجربـة الليتوانيـة                   وتنمية
  .يف تعزيز الفرص املتكافئة للمرأة والرجل

أهـداف الربنـامج يف ميـدان اسـتنباط آليـات وطرائـق لتحقيـق الفـرص املتكافئـة للمــرأة            - ٦٠
بلديـة، واملؤسـسات التعليميـة والعلميـة،        تعزيز التعاون فيما بني السلطات املركزية وال      : والرجل

ــساوي وفــرص       ــة بالت ــأمني معامل ــشركاء االجتمــاعيني هبــدف ت ــة وال واملنظمــات غــري احلكومي
متكافئة للمرأة والرجل؛ وتشجيع البلديات على اختاذ إجراءات لكفالـة فـرص متكافئـة للمـرأة                

لعامــة فيمــا يتعلــق والرجــل؛ وحتــسني قــدرات مــوظفي اخلدمــة املدنيــة ومــستخدمي الــسلطات ا
مبسألة الفرص املتكافئة للمرأة والرجل؛ وترويج معلومات تساهم يف منع انتهاك مبـدأ احلقـوق               
املتساوية للمرأة والرجل؛ وتعزيـز القـدرات علـى طـرق قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني؛ وإجـراء                  

بــة مبّوتقييمــات منتظمــة للتغــيريات الــيت تطــرأ علــى وضــع املــرأة والرجــل؛ ومجــع إحــصاءات     
حبسب نوع اجلنس؛ ومجع ونـشر إحـصاءات عاليـة اجلـودة إلجـراء تقيـيم جـاد للفجـوات بـني                  
اجلنسني وألغراض اختاذ القرارات؛ وتشجيع املناقشات بـشأن هـذا املوضـوع؛ وحتـسني عمليـة                

  . للمستعملني تكون مبوبة حبسب نوع اجلنسئيةتوفري معلومات إحصا
ـــذ الربنامـــــلتنفي  - ٦١ ـــخلج الـــوطين اــ ــالفرص املتكافئـــ ـــاص بـ ـــة للمـــ ــرة ـــ رأة والرجـــل للفتـ

ة عمــل ومتــت املوافقــة عليهــا مبوجــب األمــر الــوزاري رقــم ـــــدت خطــــ، اعُتم٢٠١٤-٢٠١٠
A1-323 ١٠( الــصادر عــن وزيــر الــضمان االجتمــاعي والعمــل  ٢٠١٠يوليــه / متــوز٧ املــؤرخ( .

__________ 

 .٢٠١٠ لعام ٤٣٩١-٨٣اجلريدة الرمسية، العدد   )١٠(  
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ات املـسؤولة واملخصــصات  وحتـدد خطــة العمـل إجــراءات ملموسـة، وآجــال التنفيـذ واملؤســس    
  .الالزمة من ميزانية الدولة لكل واحد من اإلجراءات

رك كل الـوزارات يف حتمـل املـسؤولية عـن           اوتش. ينشئ الربنامج اآللية الالزمة لتنفيذه      - ٦٢
ــة، واملنظمــات غــري     . ذلــك التنفيــذ ــالفرص املتكافئ وقــد مت حــث مكتــب أمــني املظــامل املعــين ب

جتمـــاعيني، والبلـــديات علـــى املـــشاركة يف تنفيـــذ الربنـــامج وحـــث احلكوميـــة، والـــشركاء اال
ج علـى أن تتعـاون   الوزارات املسؤولة عن تنفيذ فرادى اإلجراءات املضطلع هبا يف إطـار الربنـام   

مع املنظمات النسائية غري احلكومية واجلامعات ومكتب أمني املظـامل املعـين بـالفرص املتكافئـة،         
  .ياتوالشركاء االجتماعيني والبلد

سندت املسؤولية عن تنـسيق تنفيـذ الربنـامج للجنـة الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل                   أُ  - ٦٣
املنـشأة مبوجـب قـرار حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا رقـم              ) املشار إليها فيمـا يلـي بوصـفها اللجنـة         (

.  واملتألفة من ممثلني لوزارات ومنظمات غـري حكوميـة  )١١(٢٠٠٠مارس  / آذار ٧ املؤرخ   ٢٦٦
يناير من كل سنة، يتعني على أعـضاء اللجنـة إعـداد تقـارير عـن                / كانون الثاين  ١٥اريخ  وقبل ت 

ــامج وتقــدميها إىل وزارة الــضمان االجتمــاعي والعمــل وذلــك باســتخدام قياســات      تنفيــذ الربن
ويتــوىل عندئــذ أعــضاء اللجنــة املمثلــون لــوزارة الــضمان االجتمــاعي والعمــل، . داء املعتمــدةألا

وجيـري حينئـذ النظـر يف    . خلي للجنة، بوضع تقرير موحـد عـن تنفيـذ الربنـامج          وفقا للنظام الدا  
ويقدم التقريـر، املوافـق     . التقرير يف جلسة مفتوحة للجنة مع مجيع أصحاب املصلحة احلاضرين         
وتقـوم  . فرباير/ شباط ١٥عليه من طرف اللجنة، إىل حكومة مجهورية ليتوانيا يف تاريخ أقصاه            

ة للربنامج بإعالم اجلمهور العام، وعنـد االقتـضاء بـإعالم مؤسـسات             كل هيئة أو مؤسسة منفذ    
وسـيجري التقيـيم النـهائي    . أخرى، بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ الربنامج يف نطـاق اختـصاصها         

.  أي بعـد إكمـال الربنـامج       ٢٠١٤لألثر العام الذي حققه الربنامج مقّيمون خارجيون يف عـام           
  .٢٠٠٩م اخلارجي السابق الذي أُجنز يف عام وستقارن النتائج بنتائج التقيي

وتغطــي بــرامج أخــرى أيــضا مبــدأ الفــرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل والتــدابري احملــددة    - ٦٤
. نة منها مثال احلد من العنـف ضـد املـرأة       لتحقيقه؛ وتطرق برامج متخصصة مشاكل حمددة معيّ      

ج أخـرى مـسامهة يف حتقيـق أهـداف     وهكذا، فإن تنفيذ الربنامج جيري حاليا بالتنسيق مـع بـرام   
  .الربنامج ومقاصده ويف تسوية املشاكل اليت يتم حتديدها

ــرة   - ٦٥ ــة العمــــل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨متــــت يف الفتــ ــلة خطــ ــذ ٢٠٠٩-٢٠٠٧ مواصــ  لتنفيــ
ويف هــذه الفتـرة األخــرية، ُمنحــت األولويــة  . االسـتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة العنـف ضــد املــرأة  

 مساعدة شـاملة لـضحايا العنـف، ومنـع العنـف، ودعـم املنظمـات                لإلجراءات الرامية إىل تقدمي   
__________ 

 .٢٠٠٠ لعام ٥٦٤-٢٢اجلريدة الرمسية، العدد   )١١(  
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غري احلكوميـة العاملـة يف جمـال مكافحـة العنـف، وإىل العمـل مـع اجلنـاة وتقـدمي املعلومـات إىل            
وكما ذُكر يف التقرير الرابع، يتم إعالم احلكومة سنويا بالتقدم احملرز يف تنفيـذ خطـة     . اجلمهور
، مل تنفــك نتــائج تنفيــذ خطــة عمــل االســتراتيجية الوطنيــة  ٢٠٠٩ويف كــل ســنة منــذ . العمــل

عـرض علـى املنظمـات غـري احلكوميـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                ملكافة العنـف ضـد املـرأة تُ       
ــاقش معهــم  ــائج عــام  . وتن ــائج ٢٠١٠مــارس / آذار٥ يف ٢٠٠٩ومت عــرض نت  يف ٢٠١٠ ونت

ســـتراتيجية يف الفتـــرة  أدنـــاه معلومـــات عـــن نتـــائج تنفيـــذ االردوتـــ. ٢٠١١فربايـــر /شـــباط ٤
٢٠١٠-٢٠٠٨.  

وقــد مت يف عــام . تقــدم إىل النــساء ضــحايا العنــف مــساعدة تــزداد مشوليتــها باســتمرار    - ٦٦
 تقدمي معلومـات أكثـر تفـصيال عـن متويـل تلـك املـساعدة مـن كـل مـن ميزانيـة الدولـة                       ٢٠١٠

عونـة، إىل جلنـة األمـم       والصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب، وعن إقامة مراكز جديدة لتقـدمي امل          
واملساعدة الشاملة متاحة للنساء ضـحايا العنـف        . املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

وفـضال عـن ذلـك، فبـسبب        . يف مجيع مناطق ليتوانيا لكنها ليست متاحة يف كـل منطقـة بلديـة             
فاذ قـانون احلمايـة مـن       وبعد أن يبدأ ن   . الركود االقتصادي، ال يتوفر متويل كاف هلذه األنشطة       

العنــف األســري، سيــصبح إلزاميــا يف كــل منطقــة بلديــة، مبــا يف ذلــك املنــاطق الريفيــة، تقــدمي     
علـى أسـاس احتياجـات      تلـك املـساعدة     د   حتـدّ  ، وسـوف  مساعدة جلميع النساء ضـحايا العنـف      

  .الضحايا
ــام   - ٦٧ ــن      ٢٠٠٨يف ع ــوال م ــل، بواســطة أم ــاعي والعم ــضمان االجتم ، دعمــت وزارة ال

ــا إىل تقــدمي مــساعدة شــاملة للنــساء ضــحايا العنــف   ٢٩ميزانيــة الدولــة،  وقــد .  مــشروعا رامي
مت دعــم (كانــت املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة هــي الــيت بــادرت بوضــع معظــم املــشاريع    

 قُـدمت اخلـدمات االجتماعيـة مـن         ٢٠٠٨ويف  ). ٢٠٠٧مشروعا من هذا القبيـل يف عـام          ٢٠
وقــد ). ٢٠٠٧ امــرأة يف ١ ٨٣٨مقابــل (مــرأة ضــحية للعنــف   ا٢ ١٤٤خــالل املــشاريع إىل 

حصلت أغلبية تلك النساء علـى خـدمات استـشارية وإعالميـة، ومـساعدة نفـسانية، وإسـكان                  
ومت متديد أوقات العمل بنظام خـط االتـصال         . مؤقت، وأغذية، ومساعدة قانونية وما إىل ذلك      

طــي كامــل إقلــيم الــبالد والــذي أصــبح  الــذي يغ٢٠٠٤اهلــاتفي العاجــل اجملــاين املنــشأ يف عــام 
وُنظمــت . ال علــى مــدار الــساعة للتأكــد مــن تــوافر املعونــة للنــساء الــضحايا لــيال وهنــارا   مــشّغ

ووضـع  . حلقتان دراسيتان ملراكـز األزمـات واملتطـوعني هبـدف تعزيـز جـودة املـساعدة املتاحـة                 
ــامج  ــذين يتلقــون املكاملــات    برن ــدريب العــاملني مبراكــز األزمــات ال علــى خــط االتــصاالت  لت

  .العاجلة، واملتطوعني
 محلـة توعيـة     ٢٠٠٨بغية تأمني الوقاية املتواصلة من العنف ضد املرأة، أُجنـزت يف عـام                - ٦٨

اجملتمـع  يف مجيع أحناء ليتوانيا رامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة وترويج موقـف عـدم تـسامح                  
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وقـد  . عالقـات تـرابط بـني املـرأة والرجـل           إىلالعنف، وتغيري النهج التمييزيـة      أفعال  مع مرتكيب   
 ونقـاط   مكتـب خـرباء متنقـل     إنـشاء   اُتخذت تدابري ابتكاريـة إلعـالم اجلمهـور وتوجيهـه، مثـل             

، وترويج رقم االتصال اهلاتفي العاجل اجملاين على علـب الـسلع األساسـية مثـل                البيع غري الثابتة  
ــف،   ــواد التنظي ــارة   وم ــا عب ــات كُتبــت عليه ــع   “عنــفال لل”عــرض الفت يف حمــالت جتــارة البي

 مـن   ١٠ ٠٠٠ الفتـة و     ١ ٠٠٠ومت أثناء احلملة توزيع     . ، وما إىل ذلك   “ماكسيما”بالتفصيل  
وقد ُحث اجلمهـور علـى عـدم التـسامح بـشأن العنـف وأُعلـم بتـوفر                 .  شارة ٦٠٠امللصقات و   

مشلـت  املساعدة للنساء ضحايا العنف، وُنظمت استشارات خرباء لفائـدة فـرادى األشـخاص و             
ونظـم املـشرفون   . املشورة املقدمة توفر املـساعدة القانونيـة واجلـزاءات الـيت ُتفـرض علـى اجلنـاة               

مـع سـفارة الواليـات املتحـدة،         “ يومـا بـدون عنـف ضـد املـرأة          ١٦” محلـة التوعيـة   إجنـاز   على  
ديــسمرب مبــشاركة ممــثلني ملنظمــات حكوميــة وغــري / كــانون األول٧استعراضــا يف فيلنيــوس يف 

، وموظفي سفارة الواليات املتحدة، وأعضاء يف الربملـان، ووزارات، وعناصـر ناشـطة        حكومية
  .جلماعة احملليةعلى صعيد ا

القانونيـة  املعرفة بالقانون لكي تتسىن االستفادة بصورة فعالـة مـن الـصكوك             ولتحسني    - ٦٩
ــة مــن العنــف، ُنظمــت    ــد٧ حلقــات دراســية للتثقيــف القــانوين يف   ١٠املتاحــة للحماي يات  بل

أفـــراد شـــرطة، موظفـــون طبيـــون، عمـــال اجتمـــاعيون، بيـــداغوجيون       :  مـــشاركا٣٥٧ لــــ
  .اجتماعيون، منظمات غري حكومية، سكان حمليون

ــة مــسامهة ملحوظــة يف مكافحــة العنــف ضــد        - ٧٠ ــسائية غــري احلكومي تقــدم املنظمــات الن
 ٢٠٠٨ عــام يف. ســنويا مــن ميزانيــة الدولــةحتــصل علــى الــدعم ولــذلك فــإن أنــشطتها  املــرأة؛
 منظمــة ١٣مقابــل ( منظمــة غــري حكوميــة، معظمهــا منظمــات نــسائية ١٩ دعــم مــايل لـــ قُــدم

ــة  ــسائية غــري حكومي ــة   ). ٢٠٠٧يف  ن  مــؤمترات حــضرها  ٩وعقــدت املنظمــات غــري احلكومي
 اجتمـاع حتـاور حـضرها       ٣٩ مـشاركا و     ٧٩٠ حلقة دراسـية حـضرها       ٩٥ مشاركا، و    ٥٥٠
املون ببلـديات ومبستـشفيات ومنظمـات غـري حكوميـة،            عمال اجتمـاعيون عـ     : مشاركا ٣٥٥

  .وأفراد شرطة
 مـشاريع   ٩، حـصلت    ٢٠٠٨يف عـام    . وُبذلت أيضا جهود لتحسني العمل مـع اجلنـاة          - ٧١

لتعزيــز إقامــة مراكــز أزمــات للرجــال ولــدعم ) ٢٠٠٧ يف عــام ٦مقابــل (علــى متويــل مــشترك 
ت مساعدة للمنظمات املنفـذة ملثـل هـذه          رجال طلبا  ٢٥٨وقدم  . أفرقة املساعدة الذاتية للجناة   

 منهم شديدي الرغبة يف تغـيري سـلوكهم         ٨٠، وكان   )٢٠٠٧ رجال يف    ١٥٢مقابل  (املشاريع  
وقـــد نظّمـــت هلـــم مقـــابالت شخـــصية مـــع اختـــصاصيني يف علـــم الـــنفس وعمـــال   . العنيـــف

  .حضروا دورات للعالج اجلماعيكما اجتماعيني، 
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 وطُبعـت   “منـهجيات لتغـيري الـسلوك العنيـف       ”مـاعيني   أُنتج دليل عملي للعمـال االجت       - ٧٢
نــسخة منــه لتوجيــه العمــال االجتمــاعيني الرئيــسيني واملــساعدين يف تنظــيم عملــهم مــع     ٢٠٠

ــال العنــف   ــرتكيب أفع ــدم       . م ــيت تق ــاة وال ــع اجلن ــة م ــى املنظمــات العامل ــة عل ومت تعمــيم املنهجي
مبـادئ توجيهيـة متعلقـة مبنهجيـة        ونـشرت إدارة الـشرطة      . املساعدة إىل النـساء ضـحايا العنـف       

ألفـراد الـشرطة الـذين يعـاجلون بـصورة          )  آالف نسخة  ١٠(ومذكرة  )  آالف نسخة  ٥(العمل  
  .مباشرة الرتاعات األسرية

ــدان مكافحــة         - ٧٣ ــصاصيني يف مي ــدرات االخت ــز ق ــانوين وتعزي تواصــل حتــسني اإلطــار الق
سـبتمرب  / أيلـول  ١فـذة اعتبـارا مـن       نا( لقـانون احملـاكم      )١٢(واعتمـدت إضـافة   . العنف ضـد املـرأة    

ل ّدوعُـ . لكي يـنص علـى متكـني القـضاة مـن التخـصص يف أنـواع معينـة مـن القـضايا                ) ٢٠٠٨
للتنـصيص، يف مجلـة أمـور، علـى حظـر اقتـراب مرتكـب العنـف مـن                    )١٣(أيضا القـانون اجلنـائي    

. لعـدائي اجلـاين بـأن يـشارك يف بـرامج معاجلـة ذوي الـسلوك ا      جـواز أن ُتلـزم احملكمـة    الـضحية  
ــسلوك       ــرامج معاجلــة ذوي ال ــزام باملــشاركة يف ب ــضحية وااللت ــراب مــن ال ــشكل حظــر االقت وي

  .اجلزاء األصلي ذاتهباإلضافة إىل العدائي عقوبتني جنائيتني جيوز فرضهما 
، نظّمت وزارة الثقافة مؤمترين ألصحاب القرار يف أسـواق الـسمعيات            ٢٠٠٨يف عام     - ٧٤

 لكـن  ٢٠٠٩وقد ُخطط الختاذ إجـراءات يف عـام   . العنف ضد املرأةواملرئيات ملناقشة مشاكل  
  .مل يتسن التنفيذ بسبب التخفيضات يف ميزانية وزارة الثقافة

 ســـاعات أكادمييـــة حـــول موضـــوع ٣ حلقـــة دراســـية تـــضمنت ٢٠٠٨وُعقـــدت يف   - ٧٥
دمي  للمـوظفني البلـديني املـسؤولني عـن تنظـيم وتقـ            “تقدمي املساعدة لضحايا العنـف األسـري      ”

ــة، وذلــك يف إطــار خطــة       ــة مــن الدول ــة املكفول ــة واملــساعدة القانوني ــة األولي املــساعدة القانوني
وقـد  . تدريب مقدمي املـساعدة القانونيـة املكفولـة مـن الدولـة والـيت وافـق عليهـا وزيـر العـدل                     

  . شخصا يف هذه احللقة الدراسية٦٢شارك 
حبــسب فئــات خمتلفــة مثــل (رأة ولتحليــل وتقيــيم مــدى انتــشار ظــاهرة العنــف ضــد املــ   - ٧٦

وحالـة ضـحايا العنـف املـرتيل، أجريـت دراسـة         ) شكل العنف، الضحية، اجلاين، ومـا إىل ذلـك        
. )١٤(“حتليل العنف ضد املرأة وحملة عامة عن حالـة ضـحايا العنـف            ”استقصائية حول موضوع    

ن العنـف يف    وقد هدفت الدراسة إىل حتديد نطاق العنف ضد املرأة وعدد النساء املتضررات مـ             
ليتوانيا وخارج حدودها، وأشكال العنف األسـري األكثـر انتـشارا، وأنـواع العنـف األخـرى،              

__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ٣١٨٦-٨١اجلريدة الرمسية، العدد   )١٢(  

 .٢٠٠٨ لعام ٢٧٩٦-٧٣اجلريدة الرمسية، العدد   )١٣(  

  )١٤(  http://www.socmin.lt/index.php?1606775163. 
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وسـعت الدراسـة أيـضا إىل التعـرف علـى حالـة       . والعوامل املؤثرة يف العنف األسري ضد املـرأة  
ضــحايا العنـــف، ومــدى علمهـــن بأشـــكال املــساعدة املتاحـــة، ومـــدى تــواتر تقـــدمي طلبـــات     

وقــد ُوجهــت . “ االســتبطان-لالنتقــال ”تــصورات العنــف وقابليــة ذلــك العنــف املــساعدة، و
. ٧٤-١٨ امـرأة يف الفئـة العمريـة         ١ ٠٠٠أسئلة الدراسة االستقـصائية عـن طريـق اهلـاتف إىل            

 ضـحايا   ن يف املائـة مـن النـساء املتزوجـات يف ليتوانيـا قـد وقعـ                ١٥وتبني من نتائج الدراسـة أن       
 يف املائــة مــن ٥٦ة يف الــسنوات األخــرية وأن مــا ال يقــل عــن للعنــف األســري بــصورة متواصــل

  .املطلقات عانني من العنف األسري يف املاضي
وأظهــرت الدراســة االستقــصائية، يف مجلــة أمــور، أن شــكل العنــف الــسائد أكثــر مــن    - ٧٧

وفـضال عـن ذلـك،    . وقد تـضررت بـه أغلبيـة النـساء ضـحايا العنـف            . غريه هو العنف النفساين   
يتعـرض زهـاء النـصف مـن النـساء          : ا تعاين النساء من أكثر من نوع واحـد مـن العنـف            عادة م ف

  .ضحايا العنف إىل اعتداءات جسدية
وأظهرت الدراسة أيضا أن العنـف ضـد النـساء منتـشر بـنفس الدرجـة فيمـا بـني كافـة                     - ٧٨

مكــان ا كــان مــستوى الــدخل والتعلــيم و االجتماعيــة للمجتمــع، أّيــ-اجملموعــات الدميوغرافيــة 
سـئلة أن االعتـداء علـيهن كـان     األ علـى  دنوذكر النـصف تقريبـا ممـن رد      . اإلقامة وما إىل ذلك   

وقد كـان معظـم النـساء علـى         . حيدث عادة حني يكون اجلاين حتت تأثري املشروبات الكحولية        
علــم بوجــود املنظمــات الــيت تقــدم املــساعدة، وكــان اخلمــس تقريبــا منــهن يعــرفن أمســاء تلــك   

ــا املنظمــات وطــ  ــصال هب ــا ال يقــل عــن الثلــث مــن جممــوعهن ذكــرن أهنــن      . رق االت ــد أن م بي
  .يلتمسن أبدا العون من أية مؤسسة أو من عائالهتن أو أصدقائهن مل

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن الدراسـة، فـضال عـن إظهـار مـدى انتـشار العنـف وأشـكاله                       - ٧٩
قابليـة الظـاهرة    : عـن العنـف   ومميزاته األخرى، كشفت مشاكل عميقة اجلذور ومستمرة ناجتـة          

. لعنف وما ينتج عن ذلك من تسامح مع مرتكبيـه         اإىل االنتقال من جيل إىل جيل، وسوء فهم         
إن حقيقة أن العنف عادة ما يتم حجبه عن أنظار الناس تزيد من صعوبة تقدمي مـساعدة فعالـة                   

  .إىل الضحايا وإىل اجلناة
 تـدبريا يف إطـار   ١٦ وقـد ُنفـذ   .راتيجيةتنفيذ خطة عمـل االسـت      ٢٠٠٩يف عام   تواصل    - ٨٠

 مـن طـرف إدارة الـشرطة    ٣ من طرف وزارة الضمان االجتماعي والعمل، و        ٩: االستراتيجية
 مـن  ١و  من طـرف وزارة العـدل،       ١ من طرف وزارة الثقافة، و       ١و   ،التابعة لوزارة الداخلية  

 واحـد آخـر مـن طـرف         وُنفـذ أيـضا تـدبري     . طرف إدارة اإلحصاءات حلكومة مجهورية ليتوانيـا      
إدارة السجون التابعة لوزارة العدل وتدبري واحد من طرف إدارة منع احلرائـق واإلنقـاذ التابعـة           

  .وقد ُمول تنفيذ هذه التدابري من ميزانية الدولة. لوزارة الداخلية
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 مثـل كـل سـنة       ،٢٠٠٩يف عـام    . تواصل تقدمي مساعدة شاملة إىل النساء ضحايا العنف       - ٨١
ــسنوا  ــضمان االجتمــاعي والعمــل عــرض عطــاءات لتقــدمي     مــن ال ــسابقة، طلبــت وزارة ال ت ال

االقتـصادي، ُخفـضت امليزانيـة املتاحـة     جتـاه الـسليب للنمـو     وبسبب اال . مساعدة شاملة للضحايا  
، تـسىن دعـم     ٢٠٠٨ يف املائة؛ ورغم ذلـك، فكمـا مت يف عـام             ٣٠لدعم خمتلف املشاريع بنسبة     

ـــ وقــدمت املــشاريع مــس .  مــشروعا٢٩  مــن النــساء ضــحايا العنــف يف  ١ ٥٤٨اعدة شــاملة ل
  . تفاصيل بشأن طبيعة ومدة اخلدمات٥وترد يف املرفق . ٢٠٠٩

ــدان         - ٨٢ ــشطتها يف مي ــل أن ــة لتموي ــدم للمنظمــات غــري احلكومي ــدعم املق ــا ال ــزداد حالي وي
وعلى غرار ما فعلت يف كـل سـنة مـن الـسنوات الـسابقة، دعمـت                 . مكافحة العنف ضد املرأة   

 معظمها منظمـات    ٢٠٠٩ منظمة غري حكومية يف عام       ٢٠ارة الضمان االجتماعي والعمل     وز
وبلغ الدعم ألنشطة املنظمات غـري احلكوميـة        . نسائية عاملة يف جمال احلد من العنف ضد املرأة        

، لــدفع  يف املائــة٤٢وقــد اُنفــق القــدر األكــرب مــن تلــك األمــوال،  .  ليتوانيــةتــاليألــف  ٣٤٨,٥
 يف  ٦اخلـدمات، و     يف املائة لتقدمي     ٣٤شتراكات يف نظام الضمان االجتماعي، و       املرتبات واال 

ــة    ــة للمنظمــات املعني ــة التحتي ــة لتحــسني البني ــة  واســُتعملت . املائ ــاين  األمــوال املتبقي ــصيانة املب ل
  .ولتسديد فواتري خدمات االتصاالت

 حلكوميـة يف جمـايل    األنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمات غـري ا       بصورة رئيسية   اندرجت    - ٨٣
، عقـــدت تلـــك ٢٠٠٩يف . منـــع حـــدوث العنـــف ضـــد املـــرأة وتـــوفري املعلومـــات واإلرشـــاد 

 مــن ممثلــي املؤســسات الــضالعة يف أنــشطة مكافحــة   ٣١١ مــؤمترا شــارك فيهــا  ١١املنظمــات 
املنظمـات غـري احلكوميـة، وممثلـون     مـن  عمال اجتماعيون من املستـشفيات و : لعنف ضد املرأة  ا

ــشرطة وســلطات  ــام لل ــة دراســية حــضرها  ٦٤وُنظمــت .  االدعــاء الع  مــن العمــال  ٦٨٧ حلق
وُعقــدت . االجتمــاعيني واملتطــوعني الــراغبني يف العمــل يف ميــدان مكافحــة العنــف ضــد املــرأة 

 اجتماعــات مــع ممــثلني ملنظمــات خمتلفــة عاملــة يف ميــدان مكافحــة   ١٠٦جلــسة حتــاور و  ٤٥
، شـاركت منظمـات غـري حكوميـة عاملـة يف            وباإلضـافة إىل ذلـك    . العنف األسري ضـد املـرأة     

 حـدثا، مـن بينـها مناسـبات دوليـة، مكرسـة كلـها          ١٢٠ميدان مكافحـة العنـف ضـد املـرأة يف           
  .للعنف ضد املرأة

، دعمـت وزارة    ٢٠٠٩يف عـام    . وقد ُبذل املزيد من اجلهـود لتعزيـز العمـل مـع اجلنـاة               - ٨٤
عمليـة لعـرض العطـاءات وراميـة إىل          مشاريع منتقاة عـن طريـق        ٩الضمان االجتماعي والعمل    

 من هؤالء يودون اإلقالع عـن سـلوكهم العنيـف وقـدموا طلبـات               ٩٧وكان  . العمل مع اجلناة  
وقــد ُعقــدت معهــم جلــسات للعمــل النفــساين بــصورة . مــساعدة إىل املــسؤولني عــن املــشاريع

دة وبلـغ عـدد سـاعات العمـل النفـساين املعقـو           .  كما حضروا جلسات عالج مجاعي     ،شخصية
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 سـاعة يف حـني   ٣٨٧مع اجلناة الذين التمسوا العون ورغبوا يف تغـيري سـلوكهم داخـل األسـرة               
  . ساعة٣٦٦بلغت عمليات أفرقة املساعدة الذاتية 

 يف املائة، الـذين شـاركوا يف املـشاريع رجـاال يف الفئـة العمريـة                 ٣٤كان معظم اجلناة،      - ٨٥
.  عامــا٢٩ و ٢٦ئــة مــن املــشاركني بــني  يف املا١٧وتراوحــت أعمــار .  عامــا٤٠ إىل ٣٠مــن 
وبلـغ عـدد سـاعات      .  يف املائـة مـن جممـوع املـشاركني         ٣٧ل اجلناة األكثر تقـدما يف الـسن         ومثّ

 يف حـني بلغـت   ٣٨٧العمل النفساين مع اجلناة الذين التمسوا العون ورغبوا يف تغيري سلوكهم            
قد استند العمل مع اجلنـاة إىل       و.  ساعة ٣٦٦عمليات أفرقة املساعدة الذاتية     ساعات العمل يف    

أُنــتج وأُصــدر يف  وهــي دليــل عملــي للعــاملني االجتمــاعيني “منهجيــة تغــيري الــسلوك العنيــف”
  . كجزء من تنفيذ خطة عمل االستراتيجية٢٠٠٨

ليتوانيـة لـدعم    ألـف ليتـا      ٢٣٠ أتيحت خمصصات من ميزانيـة الدولـة مببلـغ           ٢٠١٠يف    - ٨٦
. عدة شـاملة للنـساء ضـحايا العنـف وإىل العمـل مـع اجلنـاة                مشروعا هادفـا إىل تقـدمي مـسا        ١٨

 ضـحية لعنـف أسـري       ٨٥٢ ضحية عنف كان من بينـهم        ١ ٠١٧وقُدمت مساعدة شاملة إىل     
وحـــصل كـــل ضـــحايا العنـــف علـــى معلومـــات وخـــدمات       ).  رجـــال١٦ امـــرأة و ٨٣٦(

ـــ   :استــشارية  شــخص، تــوفري مــسكن و أغذيــة وضــروريات أخــرى  ٥٠٠مــساعدة نفــسانية ل
جانيـا   ٩٣وقُـدمت مـساعدة نفـسانية لــ         .  شخـصا  ٢٤٩ شخصا، ومساعدة قانونية لـ      ١٢٨ لـ

ومت تـــوفري دعـــم للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة . كـــانوا يـــودون التخلـــي عـــن الـــسلوك العنيـــف 
مكافحـة    ليتوانيـة ألنـشطتها يف ميـدان       تـا ليألـف    ١١٧,٢٤ من تلك املنظمات     ١٢تقامست   إذ

ــرأة  ــا. العنــــف ضــــد املــ ــيم  وقامــــت املنظمــ ــة بتنظــ  مــــؤمترات حــــضرها ٧ت غــــري احلكوميــ
 عـامال اجتماعيـا     ٣٤١  حـضرها   حلقـة دراسـية    ٣٤اختصاصيا مـن منظمـات خمتلفـة، و          ٣٧٩

مــن األقــسام الطبيــة ومــن املنظمــات غــري احلكوميــة وممثلــون للــشرطة وللمؤســسات القــضائية،  
ــدة مــستديرة شــارك يف مناقــشاهتا   ٢٩ و فــة ناشــطة يف  ممــثال ملنظمــات خمتل٣٦١ اجتمــاع مائ

 متطوعــا وممــثال ملنظمــات غــري حكوميــة يف   ٧٣وشــارك . ميــدان مكافحــة العنــف ضــد املــرأة  
  .دورات دروس ودورات تدريبية خمتلفة

) كـوين قويـة   ( www.bukstipri.lt، ُدشن موقـع خـاص علـى اإلنترنـت           ٢٠٠٩يف بداية     - ٨٧
مات تثقيفية أخـرى فـضال عـن        يقدم املوقع معلومات قانونية ومعلو    . برعاية من وزارة الداخلية   

 وميكـن للنـساء ضـحايا العنـف األسـري أن حيـصلن يف               .حـصاءات اإلستقـصائية و  الدراسات ا ال
هذا املوقع على مشورة بشأن طريقة التعرف على العنف واجلهات الـيت ميكـن طلـب املـساعدة              

تقـدم  ويقدم املوقع أيضا معلومات عن مراكز األزمـات النـسائية وعـن منظمـات أخـرى                 . منها
املــساعدة للنــساء ضــحايا العنــف األســري، مبــا يف ذلــك رقــم خــط هــاتفي لالتــصال العاجــل      

  .للحصول على معلومات ومساعدة نفسانية، ووصالت مفيدة أخرى
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 قائمـة شـاملة باحلـاالت الـيت ختـّول         “باملعلومـات القانونيـة   ”يقدم فـرع املوقـع اخلـاص          - ٨٨
إىل الــشرطة،  أو توجيــه إخطـار أو إبــالغ  األشـخاص تقــدمي شـكايات بــشأن العنــف األسـري،   

ــة   ــال إجرامي ــشأن أفع ــضائية أخــرى   إىل أو ، ب ــام أو ســلطات ق ــاء الع ــضا   . اإلدع ــدم أي وهــو يق
ق ، واألضـرار الـصحية والتحقّـ      )تبعا لنوع العنف  (ألفعال معينة   معلومات عن الوصف القانوين     

واجلــزاءات الــيت جيــوز ي، مبوجــب احلــق الشخــصمنــها، واملقاضــاة اجلنائيــة للجــاين، واملقاضــاة 
وميكـن  . فرضها على اجلـاين، ويقـدم أيـضا منوذجـا لـشكوى مقدمـة يف إطـار املقاضـاة اخلاصـة                    

وجيـري حتـديث املوقـع      .  يف هـذا املوقـع     أيضا للنساء ضحايا العنف األسـري أن يطـرحن أسـئلة          
 طريق وسـائط    املعلومات القانونية واألنباء، وُتنشر املعلومات أيضا عن      أحدث  بانتظام بواسطة   

  .اإلعالم
املـشار  ( نظمت إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية        ،٢٠٠٩نوفمرب  /يف تشرين الثاين    - ٨٩

ــشرطة   ــة  ) إليهــا فيمــا يلــي بوصــفها إدارة ال ــة وقائي ــاء هــذه  . “ال للعنــف األســري ”محل يف أثن
، فـضال عـن   احلملة، ركز أفراد الشرطة بقوة على األسـر يف اجملموعـات املعرضـة للخطـر والـيت            

تعرضها ملشكلة العنف، تعاين أيضا من مـشاكل مثـل إدمـان اخلمـر والتقـصري يف أداء واجبـات               
وُنظمـت اجتماعـات مـع مـسؤويل احملـاكم وسـلطات اإلدعـاء العـام                . الوالدين ومشاكل مماثلـة   

عمــال اجتمــاعيون بالبلــديات، واختــصاصيو (علــى أعلــى املــستويات ومــع شــركاء اجتمــاعيني 
الستكـشاف أشـكال    ) فولة، وممثلو مجعيات تقدم املـساعدة لـضحايا العنـف األسـري           محاية الط 

ــادل الفــوري للمعلومــات، وحتليــل       ــة التب ــالعنف األســري، وكفال ــة للتعــاون فيمــا يتــصل ب فعال
حاالت ملموسة للعنف األسري، وكـان كـل ذلـك يهـدف إىل كفالـة تقـدمي املـساعدة األمثـل              

تخلـي عـن ممارسـات العنـف، وتـوفري خـدمات استـشارية              واألمشل لضحايا العنف، وتـشجيع ال     
  .التدابري القانونية االجتماعية القائمة وتدابري أخرىإعمال للعموم، وما إىل ذلك، عن طريق 

 عـن طريـق وسـائل اإلعـالم     “ال للعنـف األسـري    ”ُنشرت املعلومات عـن تنفيـذ محلـة           - ٩٠
ماعات احملليـة بـشأن األفعـال غـري القانونيـة       احمللية ومواقع الشرطة على اإلنترنت؛ ومت إعالم اجل       

ــال،          ــك األفع ــى تل ــة عل ــة املترتب ــائج القانوني ــشأن النت ــف أســري، وب ــا عن ــا بأهن املوصــوفة قانون
  .للحماية من العنفاملتاحة واملساعدة املتاحة لضحايا العنف والسبل 

 عــن  والــصادر٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين ٢١ املــؤرخ V-37-5عمــال بــاألمر رقــم     - ٩١
لكـي يتحملـوا،    املفوض العـام للـشرطة الليتوانيـة، عـني ضـباط حمـددون مبراكـز الـشرطة احملليـة                    

وُتعقد بانتظام دورات تدريبيـة ألفـراد       . املسؤولية عن معاجلة مسائل العنف األسري     بالتحديد،  
 فـردا مـن أفـراد الـشرطة         ٥٣، حـضر    ٢٠٠٨ويف  . الشرطة حول موضوع منع العنف األسري     

 عمل تدريبية خبصوص العنف ضد املرأة، نظمها مركز التـدريب التـابع للـشرطة     ثالث حلقات 
  .الليتوانية
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، نظمــت مدرســة الــشرطة الليتوانيــة حلقــات دراســية      ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عــامي   - ٩٢
ــة    ــاطق البلدي  فــردا مــن أفــراد الــشرطة يف  ١٦٤حــضرها (بــشأن العنــف األســري يف مجيــع املن

، نظمت املدرسة أيضا حلقة دراسية معنيـة        ٢٠٠٩عام  ويف  ). ٢٠١٠ يف عام    ٢١١ و   ٢٠٠٩
  ). فردا من أفراد الشرطة٢٤حضرها ( “القانونيةإنفاذ مبدأ الفرص : بالتمييز”
 شخـصا وقـضوا فتـرات       ٣٤١وفقا لبيانات إدارة السجون التابعة لوزارة العدل، أدين           - ٩٣

ومن بـني   . اكنيهمزوجاهتم أو مس   بسبب ارتكاب أفعال عنف ضد       ٢٠٠٩يف السجن يف عام     
ق يف إجرائـه دليـل تقـدير مـدى احتمـال             من اجلنـاة لتحقيـق طُبّـ       ١٩٢هؤالء األشخاص خضع    

علــى القــرين، وقــد خطــر حــدوث اعتــداء االعتــداء علــى القــرين، واالســتمارة املــوجزة لتقــدير 
وقـدمت مـساعدة    . اسُتخدمت هاتان االستراتيجيتان للتعرف على احلاجة لتـدخالت شخـصية         

ويف املؤسسات اإلصالحية، خضع هـؤالء اجلنـاة ملعاجلـة نفـسانية علـى              .  جانيا ٢٣٥لـ  نفسانية  
الـسيطرة علــى الرتعــة  حتــسني  و،تــصويب العمليـات اإلدراكيــة والـدوافع  بغيـة   يأسـاس شخــص 
لتحليـــل املـــشاعر الذاتيـــة يف أعمـــال جمموعـــات املعاجلـــة النفـــسانية مت إشـــراكهم العدوانيـــة، و

أيــضا اجلنــاة اخلاضــعون لرقابــة مؤســسات إصــالحية يف برنــامج       وأُشــرك . والــسيطرة عليهــا 
  . يهدف إىل وضع حد للسلوك العنيف“أنت وأنا مبفردنا”إصالحي 

لألفعـال اإلجراميــة الـذي أتاحتــه إدارة املعلومــات   سـجالت املؤســسات  وفقـا لبيانــات    - ٩٤
فعــال إجراميــة  امــرأة ضــحية أل٣٢١احملوســبة واالتــصاالت؛ التابعــة لــوزارة الداخليــة، وقعــت  

 امـرأة يف منـاطق      ١٣١ كانت من بينـهن      ٢٠٠٩ارتكبها الزوج أو املتساكن أو القرين يف عام         
 ٢٠٠٧  امـرأة يف ٤١٨، و ٢٠٠٨ريفيـة يف   امـرأة  ١٥٨ امـرأة مـن بينـهن      ٣٥٩ريفية، مقابل   

وعلـى  .  أي قبل اختاذ التدابري الراميـة إىل احلـد مـن العنـف ضـد املـرأة           ٢٠٠٤ امرأة يف    ٦٣٣ و
ــون           خــالف ذلــك، مل يــتغري إال بالكــاد عــدد النــساء الــاليت اعتــدى علــيهن أطفــاهلن الطبيعي

 امرأة ضـحية ألطفـاهلن الطبيعـيني        ٩٦ووفقا لبيانات السجل املذكور أعاله، وقعت       . بالتبين أو
يف عــام : وألغــراض املقارنــة، نالحــظ . ٢٠٠٩-٢٠٠٧أو بــالتبين يف كــل عــام خــالل الفتــرة  

 امـرأة ضـحية   ١١٨ التدابري الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأة، وقعت           أي قبل اختاذ   ٢٠٠٤
  .ألفعال إجرامية ارتكبها ضدهن أطفاهلن الطبيعيني أو بالتبين

 مكاملـة   ٤١ ٩٨٢، تلقـت سـلطات الـشرطة احملليـة ووحـداهتا اهليكليـة              ٢٠٠٩يف عام     - ٩٥
ققـت وحـدات الوقايـة      ؛ وح )٢٠٠٨ يف   ٣٣ ٩٢٧(هاتفية لطلـب التـدخل يف نزاعـات أسـرية           

عـام   يف   ١٢ ٥٠٦( شكوى وإخطارا بشأن عنف أسـري        ١١ ٠٧١التابعة ملكاتب الشرطة يف     
 ٤ ١٤٩؛ ويف   )٢٠٠٨ يف   ٨ ٠٦٦( منها بعنف مرتكب ضد نـساء        ٧ ٤٢٣تعلقت  ) ٢٠٠٨

 يف  ٤ ٣٥٥(حالة من حاالت العنف األسري ضـد املـرأة، أوقفـت حتقيقـات مـا قبـل احملاكمـة                    
 تقريـرا   ٢ ٥٦٠؛ وُوضـع    )٢٠٠٨ يف   ٦٨٠( حتقيقا ملـا قبـل احملاكمـة         ٦٤٧؛ واسُتهل   )٢٠٠٨
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أعمــال التخريــب غــري    ” ١٧٤املــادة  (بــشأن خمالفــات مبوجــب قــانون املخالفــات اإلداريــة       
ـــدم اســــع” ١٧١، املــادة “اجلــسيمة تعمال ســلطة الوالــدين أو اســتخدام تلــك الــسلطة علــى   ـ
ــضل وجــه     حنــو ــى أف ــل عل ــصاحل الطف ــا“ال خيــدم م ــام  ” ١٨٣دة ، امل ، “اإلخــالل بالنظــام الع
  ).ذلك إىل وما
 ٥ ٩٦٧ئ ، ُدون يف نظــام معلومــات مركــز االســتجابة يف حــاالت الطــوار٢٠٠٩يف   - ٩٦

 وقــد أحيلــت .إخطــارا باحلاجــة إىل مــساعدة، وذلــك اســتجابة لطلبــات متعلقــة بعنــف أســري 
ن بالــضبط ركــز أن يبــّيبيــد أنــه لــيس بإمكــان امل. اإلخطــارات إىل دوائــر املــساعدة ذات الــصلة

  .كيف يتصل العديد منها بعنف ضد نساء
 لالســتراتيجية الوطنيــة  ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف ضــوء جتربــة ونتــائج تنفيــذ خطــة العمــل        - ٩٧

ــرة        ــذ تلــك االســتراتيجية للفت ــة لتنفي ــرأة، ُوضــعت خطــة العمــل الثاني ملكافحــة العنــف ضــد امل
 املـؤرخ   ٨٥٣هورية ليتوانيا رقم     ومتت املوافقة عليها مبوجب قرار حكومة مج       ٢٠١٢-٢٠١٠

 حنـو   ٢٠١٢-٢٠١٠وسيزداد توجيه اإلجراءات املخططـة للفتـرة        . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٩
ر املـساعدة القانونيـة     تيـسّ مدى  تقدمي مساعدة شاملة للنساء ضحايا العنف، مبا يف ذلك حتسني           

حـدوث العنـف،    لضحايا العنف األسري، وحنو مواصـلة تنفيـذ تـدابري التوعيـة الراميـة إىل منـع                  
 ، ومواصلة العمـل مـع اجلنـاة   ،وزيادة دعم املنظمات النسائية الناشطة يف ميدان احلد من العنف         

  .وزيادة حتسني مجع وحتليل البيانات
  

  ٤املادة     
  ١الفقرة     

بغية مراعاة املالحظات اخلتامية للجنة األمم املتحدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد          - ٩٨
بـالفرص  اخلـاص   لتـدابري اخلاصـة املؤقتـة، تتـوخى خطـة عمـل الربنـامج الـوطين                 املرأة خبصوص ا  

وضع توصيات لتطبيق التـدابري     ” اختاذ تدبري من أجل      ٢٠١٤-٢٠١٠املتكافئة للمرأة والرجل    
عـين  مكتب أمـني املظـامل امل      ٢٠١١يف عام   ومن املخطط أن ينفذ ذلك التدبري       . “اخلاصة املؤقتة 

 من هذا التنفيذ، سيجري تعريف وتوضـيح مفهـوم التـدابري اخلاصـة              وكجزء. بالفرص املتكافئة 
  .لتلك التدابرياملمكنة املؤقتة وستوضع توصيات من أجل التطبيقات 

م عـدد   وبعد أن يتم وضع هذه التوصيات بشأن تطبيق التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، سـينظّ                 - ٩٩
 بالتعـاون مـع مكتـب       ،التـدابري تلك  من احللقات الدراسية والدورات التدريبية خبصوص تطبيق        

 وذلـك علـى كـل مـن الـصعيد       ٢٠١٤-٢٠١٢أمني املظامل املعـين بـالفرص املتكافئـة يف الفتـرة            
الــوطين وصــعيد فــرادى املنــاطق بليتوانيــا، كجــزء مــن تــدبري آخــر متخــذ يف إطــار خطــة عمــل  

  .٢٠١٤-٢٠١٠بالفرص املتكافئة للمرأة والرجل اخلاص الربنامج الوطين 
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لكفالة املساواة حبكـم الواقـع      أي تدابري خاصة    تطبق يف نظام التعليم العايل بليتوانيا       ال   - ١٠٠
ة مـضمونة يف ليتوانيـا لكـل مـن الرجـل واملـرأة الختيـار                ئـ والظـروف املتكاف  . بني الرجل واملـرأة   

 فـضال عـن     ،لمـشاركة يف نفـس االمتحانـات      ل و ،الدراسـية املنـاهج   مهنة وللدراسة وفقـا لـنفس       
الـشهادات،  بالفرص املتاحة للحـصول علـى املـنح والدراسـات والتعلـيم، و     ما يتعلق ب فياملساواة  
  .وما إىل ذلكالعايل، والتعليم 

  
  ٢الفقرة     

حتسني محاية املرأة العائدة إىل سـوق العمـل بعـد إجـازة األمومـة مـن التمييـز             من أجل    - ١٠١
ل تعــديالت علــى علــى أســاس جنــساين، اقترحــت وزارة الــضمان االجتمــاعي والعمــل إدخــا   

واعتمـد الربملـان التعـديالت بوصـفها القـانون          .  من قانون العمل جلمهوريـة ليتوانيـا       ١٧٩ املادة
يوليـه  / متـوز ٢٣ الذي بدأ نفـاذه يف  )١٥( من قانون العمل جلمهورية ليتوانيا  ١٧٩ل للمادة   املكّم

يف نفـس الوظيفـة     فضال عن قبول املرأة العائـدة إىل العمـل          ،  وُيلزم القانون رب العمل   . ٢٠٠٩
 مبـا فيهـا األجـر،       ،أن شـروط اخلدمـة    هلـا   أو يف وظيفة مساوية بعد إجازة األمومة، بأن يـضمن           

لن تكون يف مستوى أدىن مما كانت عليه قبـل اإلجـازة وأن يكفـل هلـا احلـق يف االسـتفادة مـن                     
عمـا كانـت   وأن يكفـل أيـضا أن ذلـك لـن يقـل      كل حتسني لتلك الشروط مبـا يف ذلـك األجـر       

  .لك املرأة ستحصل عليه لو استمرت يف العمل يف أثناء تلك الفترةت
ولكفالة متكني النساء يف القوات العسكرية من حتقيق التـوازن بـني متطلبـات األمومـة                 - ١٠٢

من حتقيـق التـوازن بـني متطلبـات رعايـة األطفـال واحليـاة               الرجال  واحلياة املهنية ومتكني اجلنود     
ــدفا   ــر ال ــق وزي ــة، واف ــم   املهني ــر رق ــضى األم ــوطين، مبقت ــؤرخ V-163ع ال ــر / شــباط٢٩ امل فرباي

 من النظام األساسـي علـى    ٥٢تنص الفقرة   . ، على نظام أساسي للخدمة العسكرية     )١٦(٢٠٠٨
أن اجلنديات احلوامـل أو املرضـعات أو الـاليت هـن يف الفتـرة التاليـة مباشـرة للوضـع، وكـذلك                       

ة عشرة أو طفل ذو إعاقة مل يبلـغ الثامنـة عـشرة             اجلنود الرجال الذين هلم طفل حتت سن الرابع       
قـــوات االحتيـــاط وأن يعملـــوا يف اخلدمـــة العـــسكرية، عنـــد إحلـــاقهم بجيـــوز بعـــد مـــن عمـــره 

 لكـن ذلـك يظـل       ،الضرورة، بعد أوقات العمل الرمسيـة ويف أثنـاء العطـل الرمسيـة أو اإلجـازات               
  .وة بالنسبة للجنود الرجال العمل بنظام إجازة األب٢٠٠٦وبدأ يف عام . رهنا مبوافقتهم

ــانون        - ١٠٣ ــديالت لق ــصت تع ــا، ن ــة وتعزيزه ــة إضــافية الســتحقاقات األموم ــأمني محاي ولت
ــاذه يف        ــدأ نف ــذي ب ــة، ال ــاملرض واألموم ــاعي اخلــاص ب ــأمني االجتم ــاين ١الت ــانون الث ــاير / ك ين

__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٣٦٦٤-٨٧اجلريدة الرمسية، العدد   )١٥(  

 .٢٠٠٨ لعام ١٠٥٧-٣٠اجلريدة الرمسية، العدد   )١٦(  
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ابــل مق(األبــوة إىل أن يبلــغ عمــر الطفــل ســنتني  /، علــى أن ُتــدفع اســتحقاقات األمومــة٢٠٠٨
 يف املائـة مـن األجـر املـستحق الـسداد يف الـسنة األوىل                ١٠٠): واحدة وفقا للنظام السابق    سنة
وإذا أســـفر احلمـــل عـــن والدة تـــوأمني أو عـــدد أكـــرب مـــن .  يف املائـــة يف الـــسنة الثانيـــة٨٥ و

وبــسبب الركــود االقتــصادي، . ا لعــدد األطفــال املولــودينتبعــاألطفــال، يــضاعف االســتحقاق 
 ٢٠١٠يوليــه / متــوز١ن التــأمني االجتمــاعي اخلــاص بــاملرض واألمومــة اعتبــارا مــن  ُعــدل قــانو

 يف املائـة إىل أن يبلـغ سـن املولـود     ٩٠ُيـدفع اآلن  :  يف املائـة ١٠خلفض قيمة االستحقاق بنسبة   
نتني، وإضافة إىل ذلـك ُخفـض األجـر األقـصى            يف املائة إىل أن يبلغ عمره س       ٧٥سنة واحدة و    

 أربــع مــرات قيمــة الــدخل املــشمول بالتــأمني واملوافــق عليــه بالنــسبة للــسنة   القابــل للــسداد إىل
  ).عوضا عن مخس مرات قيمة ذلك الدخل وفقا للنظام املنطبق سابقا(اجلارية 
ف يف سوق العمـل كمجموعـة أشـخاص      تصنّ )١٧(الةدعم العم عمال بالقانون املتعلق ب    - ١٠٤

األمهـات بـالتبين، واألشـخاص القـائمون        /مهـات هلا احلق يف دعـم إضـايف النـساء احلوامـل، واأل           
بـالتبين دون سـن     /بالتبين دون سن الثامنـة أو طفـل ذي إعاقـة طبيعـي            / فعال برعاية طفل طبيعي   

الثامنة عشرة وكذلك األشخاص القـائمون برعايـة أفـراد أسـرهم الـذين حيتـاجون علـى الـدوام           
مل علـى هـذه الفئـات املـستهدفة،     وجيوز تطبيق تدابري سياسات سوق الع  . للتمريض أو الرعاية  

العمالـة املدعومـة، التـداول يف مـواطن الـشغل، اخلدمـة اجملتمعيـة، دعـم                 : ومن بني تلك التـدابري    
  . والتدريب املهين،أصحاب املهن احلرة

ــة   - ١٠٥ ــسات االجتماعيـ ــانون املؤسـ ــال بقـ ــاملني   )١٨(عمـ ــخاص العـ ــة األشـ ــدرج يف فئـ ، تنـ
األم اليت هي العائل الوحيـد لطفـل دون الـسنة الثامنـة مـن               املستهدفة يف املؤسسات االجتماعية     

عمره واليت ظلت عاطلـة عـن العمـل ملـدة تفـوق الـستة أشـهر منـذ تـاريخ تـسجيل امسهـا لـدى               
وبالتايل فإن املؤسسة اليت اكتـسبت مركـز مؤسـسة اجتماعيـة يكـون هلـا احلـق                  . مكتب تشغيل 

ة لتعزيــز عمالــة األشــخاص املــذكورين يف احلــصول علــى معونــة مــن الدولــة مــن األنــواع التاليــ 
الشـتراكات املدفوعـة للتـأمني االجتمـاعي للدولـة؛ دعـم إنـشاء              األجـور و  رد جزء مـن ا    : أعاله

 واكتـساب  ،مواطن شـغل وتكييـف أمـاكن العمـل وفقـا الحتياجـات العـاملني ذوي اإلعاقـات             
نـدرجني ضـمن    أدوات عمل جديدة أو تكييـف األدوات القائمـة؛ معونـة لتـدريب املـوظفني امل               

  .اجملموعات املستهدفة
  

__________ 

 .٢٠٠٩لعام  ٣٦٣٨-٨٦اجلريدة الرمسية، العدد   )١٧(  

 .٢٠٠٤ لعام ٣٥١٩-٩٦اجلريدة الرمسية، العدد   )١٨(  
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  ٥املادة     
  )أ(الفقرة الفرعية     

اخلــاص  يف إطــار الربنــامج الــوطين ٢٠٠٩-٢٠٠٨كجــزء مــن تنفيــذ التــدابري للفتــرة  - ١٠٦
سلـسلة  لفرص املتكافئة للمرأة والرجـل، واصـلت وزارة الـضمان االجتمـاعي والعمـل متويـل                 با

لدراسـات اجلنـسانية التـابع جلامعـة فيلنيـوس والراميـة إىل             احللقات الدراسية اليت ينظمها مركز ا     
وقــد ُنظمــت يف . القوالــب النمطيــة بــشأن أدوار املــرأة والرجــل يف النــشاط االقتــصادي  حتطــيم
ــا    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــارك فيهـ ــية شـ ــات دراسـ ــع حلقـ ــثال ١٢٠ أربـ ــشركاء ال ممـ ــاعيني اللـ جتمـ

ومشلـت املواضـيع الـيت      . ىوللمجتمع األكـادميي ووسـائط اإلعـالم وجمموعـات مـستهدفة أخـر            
نوقشت يف احللقات الدراسية األثر املترتب على القوالب النمطيـة بالنـسبة لالتـصاالت املتبادلـة       
ــة، النظــام        ــب النمطي ــة والقوال ــات االجتماعي ــة العالق ــات إقام ــسانية، عملي ــسائل اجلن ــشأن امل ب

 احلكوميــة بــشأن أدوار  املتطــور لألبــوة يف ليتوانيــا، آراء اجملتمــع األكــادميي واملنظمــات غــري      
اجلنسني يف سوق العمل، األثر املترتب على القوالب النمطيـة بالنـسبة إلمكانيـة حتقيـق التـوازن                  

  .بني احلياة األسرية واحلياة املهنية، وما إىل ذلك
يف ضوء االنشغال الـذي أعربـت عنـه اللجنـة بـشأن القوالـب النمطيـة وتوصـياهتا مـن                      - ١٠٧

جــراءات، يــذكر الربنــامج الــوطين اخلــاص بــالفرص املتكافئــة للمــرأة   أجــل اختــاذ مزيــد مــن اإل 
 أن الرأي القائـل بـأن املـرأة والرجـل يؤديـان أدوارا خمتلفـة يف امليـدان                   ٢٠١٤-٢٠١٠والرجل  

ويعوق هـذا الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل يف سـوق              . سائدااملهين ويف احلياة العامة ما زال       
 للمرأة للحصول على عمل وللبقاء يف سوق العمـل وللترقـي يف   العمل وحيد من الفرص املتاحة  

ي الفـصل بـني اجلنـسني مهنيـا وقطاعيـا يف سـوق العمـل، ممـا يـؤدي إىل              هنية، كما ينمّـ   املياة  احل
وجود الفجـوة بـني أجـور كـل مـن اجلنـسني ويعـوق إمكانيـة املـشاركة علـى قـدم املـساواة يف                          

  .وق طموحات املرأة إىل االستقالل االقتصاديمجيع ميادين احلياة ويشكل عقبة كأداء تع
إن تـوخي هنـج غـري متحيـز لتنـاول شـؤون اجلنـسني علـى حنـو يعـزز الفـرص املتكافئــة             - ١٠٨

للمرأة والرجل يف ميادين عديدة، وال سيما يف سوق العمـل ويف جمـال صـنع القـرار، ميكـن أن                     
ن أحد أهـداف الربنـامج يتمثـل يف     ولذلك فإ . يتم تعزيزه بالتدريب والتثقيف وتوفري املعلومات     

تعزيز املساواة بني املرأة والرجل من حيث املعاملة واالعتراف والتقدير يف سـوق العمـل واحلـد     
من الفصل بني اجلنسني قطاعيا ومهنيا يف سوق العمل عـن طريـق املـسامهة يف تقلـيص الفجـوة                    

  .بني األجور
يف كـل سـنة مـن    . ة لتحقيق هـذا اهلـدف  تتوخى خطة عمل الربنامج اختاذ تدابري حمدد      - ١٠٩

، سـينظم مكتـب أمـني املظـامل املعـين بـالفرص املتكافئـة أنـشطة                 ٢٠١٤-٢٠١٠سنوات الفترة   
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تدريبيــة لوســائط اإلعــالم بــشأن تقــدمي صــورة غــري متحيــزة وغــري متييزيــة للمــرأة والرجــل يف     
اسـات اجلنـسانية    وستقوم وزارة الضمان االجتماعي والعمـل مـع مراكـز الدر          . وسائط اإلعالم 

صـورة الرجـل   ” حـول موضـوع      ٢٠١٤-٢٠١١بإعداد وعقد دورة دروس تدريبية يف الفترة        
وسترصـد وزارة الثقافـة تطبيـق مبـدأ املـساواة           . “واملرأة يف وسائط اإلعالم واملؤلفات الليتوانية     

لنتــائج إجــراء التحاليــل واإلبــالغ عــن اأيــضا بــني املــرأة والرجــل يف املــشاريع الثقافيــة وســتتوىل 
 ســـينظم التـــدريب ملـــوظفي التـــدريب ٢٠١٤-٢٠١١ويف كـــل عـــام خـــالل الفتـــرة . ســـنويا

والتوجيــه املهنــيني مبكاتــب التــشغيل احملليــة بــشأن التوجيــه واإلعــالم املهنــيني للنــساء والرجــال   
  .اخلاليني من القوالب النمطية

املــشار إليــه  ()١٩(رمـن قــانون تقـدمي املعلومــات إىل اجلمهـو   ) ٣) (١ (١٩حتظـر املــادة   - ١١٠
نـشر معلومـات يف وسـائط اإلعـالم تـستحث احلـرب أو الكراهيـة،                ) القـانون فيما يلي بوصـفه     

التحقري أو اإلهانة أو التمييـز أو العنـف أو املعاملـة العنيفـة جـسديا جملموعـة مـن األشـخاص                      أو
 األصـل    على أساس الـسن أو اجلـنس أو امليـل اجلنـسي أو             ،لشخص ينتمي إىل تلك اجملموعة     أو

وهذا احلكم الذي مت بـه توسـيع نطـاق األسـس            . العرق أو اجلنسية أو اآلراء أو الدين      اإلثين أو   
ــد اخلــاص بتقــدمي املعلومــات إىل       ــدرج يف مــشروع القــانون اجلدي ــز من الــيت يقــوم عليهــا التميي

  . حاليااجلمهور والذي جيري النظر فيه
ــة مــن دول أعــضاء يف االحتــاد  ويتــضمن أيــضا مــشروع القــانون اخلــاص بتقــدمي ا   - ١١١ آلتي

األورويب وبلدان أوروبية أخرى صّدقت على االتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـة بالبـث التلفـزي عـرب                  
احلدود حني تنتهك جبالء تلك الـربامج الـيت يعـاد بثهـا مـن حمطـات ترحيـل ليتوانيـة مقتـضيات                       

اذ تدابري لتقييـد االلتقـاط احلـر    وجييز مشروع القانون أيضا اخت   . من القانون ) ٣) (١ (١٩املادة  
للــربامج حيــث تكــون تلــك التــدابري ضــرورية لــضمان النظــام العــام وباخلــصوص ملنــع اجلرميــة     
وإلجراء التحقيقات والكشف عن اجملرمني ومقاضاهتم مبا يف ذلـك محايـة األحـداث ومكافحـة       

ة ومنع إهانـة أي     التحريض على الكراهية على أساس العرق أو نوع اجلنس أو الدين أو اجلنسي            
شــخص، وكــذلك لتــأمني محايــة الــصحة العامــة والــسالمة العامــة مبــا يف ذلــك األمــن والــدفاع  

  .الوطنيني ومحاية املستهلكني مبن فيهم املستثمرون
وكجزء من تدابري التنفيذ يف إطـار الربنـامج الـوطين اخلـاص بـالفرص املتكافئـة للمـرأة                  - ١١٢

علـم بالتعـاون مـع مركـز تطـوير التعلـيم عـددا مـن احللقـات                  والرجل، نظمـت وزارة التربيـة وال      
الدراسية املعنية باملساواة بني اجلنـسني وذلـك ملعلمـي املـدارس والبيـداغوجيني االجتمـاعيني يف                 

اإلمكانيات املتاحـة لتعزيـز املـساواة بـني     ”ومت إنتاج دليل للمدرسني   . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨عامي  
__________ 
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يتــضمن هــذا .  مــن طــرف املدرســني والبيــداغوجيني ألغــراض اســتعماله“اجلنــسني يف املدرســة
ــز تلقــني مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني يف       املنــشور معلومــات للمدرســني بــشأن أهــداف تعزي

وانُتقيـت سـبعة مـشاريع تثقيفيـة غـري رمسيـة            . يف األوساط املدرسـية    وعلى نطاق أوسع     ،القسم
ضا دراسـة ملؤشـرات العدالـة    وأجريـت أيـ  . لكي يتم متويلها عن طريق عملية لعـرض العطـاءات    

فقـط   حبـث دويل واحـد       فقـد أُجـري   ونظرا حملدودية التمويـل، مل      . االجتماعية يف ميدان التعليم   
وأُجنـزت أربعـة حتاليـل      . مع مشروع لالختبار املوحـد بتمويـل مـن اعتمـادات االحتـاد األورويب             

لتربيــة املدنيــة يف أنــواع املــدارس، الفــوارق بــني إجنــازات كــل مــن اجلنــسني، ا  (مــوجزة وطنيــة 
ويف عــام ). التعلــيم األساســي، إمكانيــات الــتعلم املتكافئــة للفتيــان والفتيــان يف مــدارس خمتلفــة  

 أُجريت دراسة مستفيضة لدالئل التمييز احملتملة يف التعليم العام بغيـة التقـدم بتوصـيات                ٢٠٠٩
  .ذات طابع علمي بشأن طريقة استئصال التمييز يف املدارس

غــيري املواقــف النمطيــة وتعزيــز تيــسر وفعاليــة املــساعدة النفــسانية، دخلــت طــور بغيـة ت  - ١١٣
النفـسانية يف البلـديات وهـي تـشّغل عـددا           - دائرة للخدمات البيداغوجيـة      ٥٤التشغيل الكامل   

ــوظفني    ــن املـ ــتمرار مـ ــدا باسـ ــغ ٢٠٠٩ويف . متزايـ ــط ، بلـ ــا  متوسـ ــدد وظائفهـ : ٢٨٧,٦٥عـ
 واختصاصيون نفـسانيون؛   معاجلة مشاكل النطق؛  ومتخصصون يف   بيداغوجيون اختصاصيون؛   

ــاعيون و ــداغوجيون اجتم ــراض األعــصاب  ؛بي ــصاصيو أم ــدوائر خــدمات   .  واخت ــذه ال ــدم ه تق
ــشارية لألطفــال واألســر واملــدارس   ــضا    . است ــة أي ويتــضمن مــالك مــوظفي املؤســسات التعليمي

 وظــائف لبيــداغوجي اجتمــاعي، واختــصاصي علــم الــنفس، ومــدرس مــساعد، واختــصاصيني  
يف يف املــدارس ويــؤدي املدرســون املــساعدون دورا هامــا    . آخــرين يتولــون تقــدمي املــساعدة   

تقــدير دارس اآلخــرون بقــدر كــبري أيــضا يف تــشكيل أمنــاط الــسلوك الثقــايف؛ ويــؤثر موظفــو املــ
  . لقيمتهم الذاتيةألطفالاوإدراك 

  
  )ب(الفقرة الفرعية     

، مبوجــب قــرار، علــى اإلطــار املفــاهيمي  ، وافــق الربملــان٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣يف  - ١١٤
وعلى حنو ما ورد يف اإلطار املفاهيمي، فإن التكامـل يف الفـوارق             . )٢٠(للسياسة الوطنية لألسرة  

بني اجلنسني وفيما بني األجيال يكفل حتقيق التكامل وأوجه الترابط، وحيـدد التعـاون املتكـافئ                
ألجيـال قابليـة القـيم الثقافيـة وأمنـاط الـسلوك            بني الرجل واملرأة والترابطـات الوثيقـة فيمـا بـني ا           

ويـؤثر هـذا يف التـضامن والتحلـي بـالروح           . البناءة لكـل طـرف ألن تتبناهـا األطـراف األخـرى           
ــة   ــة واملدني ــعيف االدميقراطي ــد و. جملتم ــر ذُق ــسني     يف ك ــني اجلن ــوارق ب ــاهيمي أن الف ــار املف اإلط

__________ 
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ضرورة إىل التمييــز، بــل هــي حفــازة متكافئــة وال تــؤدي بالــغــري تنــشئ بــصورة آليــة فرصــا  ال
لطرائق تعبري وآراء ومواهب وجتارب خمتلفة تسمح بالتعاون على حنو خالّق يف كافـة جمـاالت                

يف اإلطار املفاهيمي أيضا أن التكامل بـني اجلنـسني، الـذي يتجلـي ويتعـزز                جاء  و. احلياة العامة 
ساء وجمــاالت وواجبــات داخــل األســرة، ال يعــين تــصنيف جمــاالت عــيش وواجبــات معينــة للنــ 

رأة يف مجيـع أنـواع األنـشطة        ملـ رجـل وا  اليعين التعاون على قدم املساواة بـني         أخرى للنساء، بل  
ــة األطفــال    ( ــا عــن األســرة وعــن رعاي ــان مــسؤوالن مع ــزات  عــن طريــق  ) اإلثن ــراف مبمي االعت

لــيت تكفــل  ا- واملتكاملــة بالتــايل -شخــصيتيهما وتقــديرها وبقيمــة أســاليب تعبريمهــا املختلفــة 
  .حتقيق ديناميات اإلبداع البشري وعالقات الترابط بني البشر

وقّعت األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمعات احملليـة وفـرادى األشـخاص الطبيعـيني              - ١١٥
وقـد حـدد    .  اتفاقا وطنيا خبصوص هتيئة بيئة مواتيـة لألسـرة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

ــة  ــز مواقــف    تطــو: االتفــاق األهــداف التالي ــدة األســرة، وتعزي ــة لفائ ــة التحتي ير اخلــدمات والبني
اجلمهــور اإلجيابيــة إزاء األســرة، وضــمان الرفــاه واألمــن املــايل لألســرة، وتيــسري حتقيــق الــدور   

  .التطلعي اإلبداعي لألسرة
 يف ٢٠١٠-٢٠٠٨وتقــوم الــسلطات أيــضا بتنفيــذ خطــة عمــل معنيــة برفــاه األســرة    - ١١٦

: ، وهـي خطـة تتمثـل أهـدافها الرئيـسية يف           )اإلسـكان (لدميوغرافيـة الوطنيـة     إطار االستراتيجية ا  
ئـة الظـروف املواتيـة لكـي حيقـق          بتعزيز تـشغيل الـشباب؛ واسـتنباط أشـكال مرنـة للعمالـة؛ وتع             

أعضاء األسـرة توازنـا بـني الواجبـات املهنيـة واألسـرية؛ والـسعي إىل حتقيـق واجبـات وحقـوق                      
 احليــاة العامــة وداخــل األســرة؛ وحتــسني خــدمات رعايــة   وفــرص متكافئــة للمــرأة والرجــل يف 

 أعـــضاء األســـرة علـــى معاجلـــة املـــشاكل النفـــسانية      قـــدرات األطفـــال وتربيتـــهم؛ وتعزيـــز   
يف جمال السكن لألسـر الـيت       واالجتماعية؛ وكفالة أمن الطفل؛ وتوسيع نطاق اخليارات املتاحة         

متكـني كـل أسـرة مـن        العمـل علـى     ر؛ و واحلد من الفقر واإلقصاء االجتمـاعي لألسـ       هلا أطفال؛   
إجناب أطفال؛ واحلد مـن اخلطـر املترتـب علـى الـسلوك اجلنـسي املنطـوي علـى خمـاطر بالنـسبة                       
للــصحة اإلجنابيــة وخــصوبة اإلجنــاب؛ وحتليــل الــديناميات والعوامــل املتعلقــة باألســرة ومعــدل    

ات؛ والنـهوض بالتعـاون     الوالدات؛ وحتديد احلاجة إىل دعم األسر؛ وتقييم مدى فعالية السياس         
فيمــا بــني الدولــة والبلــديات واجلمهــور العــام يف طــرق القــضايا املتــصلة بكفالــة رفــاه األســرة؛   

  .وتعزيز تقاسم املسؤولية بني اجملتمع احمللي واملؤسسات عن حتقيق مناء الطفل
ع اجلمهــور موقفــا إجيابيــا إزاء األســرة، جيــري حاليــا تنفيــذ مــشرو أن يتخــذ ولكفالــة  - ١١٧

مـضطلعة بـدور فاعـل علـى        هـي   وهـؤالء الـسفراء هـم أسـر يـسودها التنـاغم و            . لسفراء األسرة 
صعيد اجملتمع احمللي وتوجه رسالة من خالل أمناط عيشها وأعماهلا وعن طريق قنـوات خمتلفـة،                
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وقـد  . من بينها وسائط اإلعالم، بشأن قيمة األسـرة وأمهيتـها بالنـسبة للفـرد وللمجتمـع ككـل                 
  . أسرة بوصفها سفراء لألسرة٣٧وقت احلاضر ُعينت يف ال

 “األسـرة املتناغمـة  ” عمليـة تنافـسية حتـت شـعار     ٢٠١٠ و  ٢٠٠٩أجريت يف عامي     - ١١٨
صــورة لألســر املتناغمــة وتقــدميها للمجتمــع كمثــال جيــد للطريقــة الــيت ينبغــي  وضــع لتــشجيع 

ر فاعليـة يف احليـاة   وذلـك لتـشجيع العـائالت علـى القيـام بـدور أكثـ             هبـا   تشجيع القـيم األسـرية      
  .وقوهتاومجاهلا العامة ولتفجري طاقتها اخلالّقة وإلظهار قيمة األسرة 

ولكفالة حتسني احلـوار االجتمـاعي يف اجملتمـع بـشأن القـضايا اهلامـة بالنـسبة لألسـرة،                    - ١١٩
استهلت وزارة الضمان االجتمـاعي والعمـل سلـسلة مـن اجتماعـات التحـاور حـول موضـوع                   

ــع  اجمل‐األســرة ” ــة‐تم ــضايا األســرة   “ الدول ــشأن ق ــشات ب ــهاج للمناق ــت  .  كمن ــد تناول وق
العمــل يهــيمن علــى األســرة وال ميكــن تغــيري أي شــيء يف هــذا   ”: املناقــشات املواضــيع التاليــة 

العالقـات اجليــدة ال تتطلــب  ”، و “هــل ميكـن أن يــستغين اجملتمــع عـن الــزواج؟  ” ، و“الـصدد 
ميكـن االطـالع علـى       (“ا ينبغـي يف مـسائل األسـرة       الدولـة تتـدخل أكثـر ممـ       ”، و   “جهدا كبريا 

 وقـد انقـسم املـشاركون، الـذين كـانوا ميثلـون             ).www.socmin.ltتسجيالت الفيديو يف املوقـع      
 ورجـال أعمـال،     حمامون وعلمـاء، واقتـصاديون، وأطبـاء علـم الـنفس، وفالسـفة            (خمتلف املهن   
 مؤيدون ومعارضون للموضوع املنتقـى ألغـراض مناقـشة      -، إىل شقني متقابلني     )وما إىل ذلك  

وقـد انعكـست كـل مناقـشة        .  وحاولوا الدفاع عن موقفهم وإقنـاع مجهـور احلاضـرين          -معينة  
وأعرب املـشاهدون عـن الرغبـة يف أن يتواصـل           . فيما بعد يف الصحافة املكتوبة وعلى اإلنترنت      

ا النــوع مــن املناقــشات العامــة الــيت تطــرق قــضايا هامــة بالنــسبة لألســرة وال تتــهرب مــن     هــذ
  .ةمحاسياملواضيع املثرية للجدل واملؤدية إىل إجراء مناقشات علنية و

  
  ٦املادة     

ــه      ٢٠٠٨يف عــام  - ١٢٠ ــسيطرة علي ــشر وال ــع االجتــار بالب ــاين ملن ــامج الث ــذ الربن ، أُكمــل تنفي
 املـؤرخ  ٥٥٨ رقـم  )٢١(يـه مبوجـب قـرار حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا       ، املوافق عل  ٢٠٠٨-٢٠٠٥
 يف برنامج منع اإلجتار بالبشر والسيطرة عليـه ومـن           ١٢يف إطار التدبري    . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٩

أجل دعم املشاريع اليت تنظمها السلطات العامة واملنظمـات غـري احلكوميـة والراميـة إىل تقـدمي                  
 بالبــشر ومحايتــهم وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، مت متويــل  مــساعدة اجتماعيــة لــضحايا االجتــار 

مشروعا لتقدمي مساعدة اجتماعية لضحايا االجتـار بالبـشر ومحايتـهم وإعـادة إدمـاجهم يف                 ١٥
 ألـف   ٤٠٠وذلـك بتخـصيص اعتمـاد قـدره         ) املشار إليها فيما يلـي بوصـفها املـشاريع        (اجملتمع  

  .٢٠٠٨ة عملية عرض عطاءات يف عام  ليتوانية، وقد انُتقيت املشاريع بواسطتالي
__________ 

 .٢٠٠٥ لعام ٢٣٣٣-٦٥اجلريدة الرمسية، العدد   )٢١(  
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ـــ      - ١٢١ ــم لـ ــدم دعـ ــشاريع، قُـ ــه املـ ــار هاتـ ــصا ٩٢٢ويف إطـ ــيني  ١٠٧( شخـ ــحايا فعلـ  ضـ
مـن  ) ضحايا حمتملني لالجتار بالبشر ويشار إلـيهم مجيعـا فيمـا يلـي بوصـفهم الـضحايا                 ٨١٥ و

مـأوى  ومت تـوفري    .  دون سـن الثامنـة عـشرة       اأشخاصـ منـهم    يف املائـة     ٦٨ كـان  أمـا و   ٩٢بينهم  
ـــ     يف املائــة مــن الــضحايا، وحــصل  ٦٠ألغلبيــة هــؤالء الــضحايا، وقُــدمت مــساعدة نفــسانية ل

 يف املائـة علـى      ٣٨ يف املائة على مساعدة قانونيـة، و         ٢٢يف املائة على خدمات إعالمية و        ٤٠
 يف املائــة مــن  ٦٨ يف املائــة علــى خــدمات تقــدمي األغذيــة، وحــضر      ٥٠ دعــم اجتمــاعي، و 

ونظـم  .  يف املائـة حباجـة إىل معونـة طبيـة    ١٠ات أفرقة املساعدة الذاتية، وكان الضحايا اجتماع 
يف جمــال الوقايــة حماضــرات مفتوحــة للعمــوم، واجتماعــات ألفرقــة   العــاملون منفــذو املــشروع 

املساعدة الذاتية، وعمليات لتطوير القدرة االجتماعية واملساعدة الذاتية، ومؤمترات، وحلقـات           
  . ومناقشاتدراسية، واجتماعات،

ولتأمني إدماج الضحايا الفعليني واحملتملني يف سـوق العمـل، قـدمت هلـم خـدمات يف            - ١٢٢
 يف املائـة علـى خـدمات التوجيـه املهـين وعلـى              ٨جمايل العمالة وإعـادة التأهيـل املهـين، وحـصل           

  .دعم إلدماجهم يف سوق العمل
ــة متــسقة ومركــزة مل        - ١٢٣ ــق سياس ــن قبــل تطبي ــا كــان م ــار بالبــشر   تواصــل كم نــع االجت

ووافقت حكومة مجهوريـة ليتوانيـا بـالقرار        . والتصدي له، متشيا مع االلتزامات الدولية لليتوانيا      
ــم  ــؤرخ ١١٠٤رق ــول٩ امل ــشر    )٢٢(٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــع االجتــار بالب ــد ملن ــامج جدي ــى برن  عل

ــ (٢٠١٢-٢٠٠٩والتـــصدي لـــه  ويتمثـــل هـــدف ). شار إليـــه فيمـــا يلـــي بوصـــفه الربنـــامج يـ
راتيجية يف طرق املشاكل املتصلة مبنع االجتار بالبشر على الـصعيد الـوطين بطريقـة متـسقة                 االست

التـشغيل  ومنهجية، ومحاية حقوق ضحايا ذلـك االجتـار وتقـدمي مـساعدة شـاملة هلـم؛ وكفالـة                   
تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر ومحاية الـشهود؛ وحتقيـق التعـاون الـدويل        السليم آلليات   

بني السلطات املختصة واملنظمات غري احلكومية جلمهورية ليتوانيا والبلدان األجنبيـة يف            الفعال  
وقد روعيـت يف وضـع الربنـامج النتـائج الـيت أُحـرزت واملـشاكل الـيت                  . مكافحة االجتار بالبشر  

ــه       ــصدي ل ــشر والت ــع االجتــار بالب ــسابق ملن ــامج ال ــذ الربن ــاء تنفي  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ظهــرت يف أثن
ىل مواصـلة تنفيـذ التـدابري الفعالـة املتخـذة يف إطـار ذلـك الربنـامج فـضال عـن            وكذلك احلاجة إ  

  .أحدث االجتاهات يف ميدان مكافحة االجتار بالبشر يف ليتوانيا وبلدان أجنبية
ــه    - ١٢٤ ــة تنفيــذ التوجي  والــصادر عــن  ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١ املــؤرخ EC/2004/23وبغي

يري النوعيـة والـسالمة للتـربع باألنـسجة واخلاليـا           الربملان واجمللـس األوروبـيني بـشأن وضـع معـا          
 OJ L 102, 7.4.2004(البـشرية وتوريـدها واختبارهـا وجتهيزهـا وحفظهـا وختزينــها وتوزيعهـا       

__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٤٧٦١-١١٢اجلريدة الرمسية، العدد   )٢٢(  
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 ١٣ قانونــا معــدال ومكمــال للمــواد )٢٣(٢٠٠٩، اعتمــد الربملــان يف عــام )٥٨-٤٨الــصفحات 
 )١٩(٢١٤ و   )١٠(٢١٤ و   ٢١٤ و   )٥(١٧٣ و   )٢١(١٧٢ و   )١٩(١٧٢ و   ١٤٢ و   ٤١ و   ١٥ و

 ٢٦٢ و    )١(٢٥٩ و    )٦(٢٤٦ و    )١(٢٤٦ و    ٢٣٣ و    )١(٢٣٢ و    ٢٣٢ و    ٢٢٤ و    ٢٢١و  
 )١١(١٤٢ و )١٢(٤٣ و )١١(٤٣ و )١٢(٤١ ومتـــضمنا مـــواد جديـــدة ٣٢٠ و ٢٨٨ و ٢٨١ و
اإلداريـة جلمهوريـة    اجلرائم   من قانون    )١٣(٢١٤ و   )١٢(٢١٤ يف حني ألغى املادتني      )١٣(١٨٧ و

ومـن بـني املـواد اجلديـدة املـضافة          ). اإلداريـة اجلرائم   إليه فيما يلي بوصفه قانون       املشار(ليتوانيا  
انتــهاك الــصكوك القانونيــة الــيت حتكــم : )١٢(٤٣ و )١١(٤٣اإلداريــة املادتــان اجلــرائم إىل قـانون  

ــا        ــا وحفظه ــا وجتهيزه ــدها واختباره ــشرية وتوري ــا أو األعــضاء الب ــسجة أو اخلالي ــربع باألن الت
خاليــا أو أعــضاء  وزيعهــا وزرعهــا، وكــذلك املنتجــات املعــدة بواســطة أنــسجة أو وختزينــها وت

ــشرية ألغــراض   ــا يف أجــسام  ب ــة  زرعه ــشر؛ وإعاق ــزرع   أعمــال الب ــوطين ل مــسؤويل املكتــب ال
األعضاء التابع لوزارة الصحة يف حكومة مجهورية ليتوانيا لدى أداء مهامهم املبينـة يف صـكوك                

اجلـرائم  إن هذه األحكام اجلديدة لقانون      . ليمات هؤالء املسؤولني  قانونية، أو عدم االمتثال لتع    
اإلدارية ذات صلة مبنع االجتار بالبشر والتصدي له إذ أن بيع األعضاء واألنـسجة البـشرية ميثـل       

  .أحد األسباب الكامنة وراء االجتار بالبشر
هوريـة ليتوانيـا   أضيفت أحكام جديدة ملنع االجتـار بالبـشر والتـصدي لـه إىل قـانون مج             - ١٢٥

تتعلق هذه األحكـام أوال     . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١ املؤرخ   )٢٤(املتعلق باملركز القانوين لألجانب   
 الـيت حتـدد يف الفقـرة        “شروط إصدار أو تعويض ترخيص اإلقامة     ” ٢٦باملادة  وقبل كل شيء    

. قامـة إ الشروط اليت جيب أن يستوفيها شخص أجنيب لكي حيـق لـه احلـصول علـى تـرخيص                    ١
 على أنه جيوز أن يعفى من الشروط املبينة أعاله الشخص األجنيب الـذي كـان               ٢الفقرة   وتنص

 ،أو مل يزل واقعا ضحية لالجتار بالبشر والذي يتعاون مع هيئة التحقيق لطور مـا قبـل احملاكمـة                  
  . يف مكافحة االجتار بالبشر أو اجلرائم املرتبطة بذلك االجتار،أو مع احملكمة

، وقّعـت ليتوانيـا اتفاقيـة جملـس أوروبـا املتعلقـة بالعمـل               ٢٠٠٨فربايـر   /شباط ١٢ويف   - ١٢٦
، وهــي اتفاقيــة تنطبــق علــى مجيــع أشــكال االجتــار  ٢٠٠٥علــى مكافحــة االجتــار بالبــشر لعــام  

وتقتـضي  . بالبشر سـواء كـان وطنيـا أو عـرب وطـين وسـواء كـان مرتبطـا باجلرميـة املنظمـة أم ال                   
وتـشمل االتفاقيـة    .  يتم طرق مشكلة االجتار بالبشر بدون أي متييز        االتفاقية، يف مجلة أمور، أن    

أيضا منع االجتار بالبشر، ومحاية حقوق ضـحايا هـذه اجلرميـة، ومـساعدة الـضحايا، والتجـرمي،         
وتوجـد االتفاقيـة املتعلقـة بالعمـل        . كافحة هذه اجلرمية  مبوالتحقيق، وجوانب أخرى ذات صلة      

  . التصديق عليهاعلى مكافحة االجتار بالبشر قيد
__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٣٨٠٥-٨٩يدة الرمسية، العدد اجلر  )٢٣(  

 .٢٠٠٨ لعام ٨٠٣-٢٢؛ والعدد ٢٠٠٤ لعام ٥١٩٩-١٣٧اجلريدة الرمسية، العدد   )٢٤(  
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ــا املتعلــق   ٢٠٠٩مــارس / آذار١بــدأ يف  - ١٢٧  نفــاذ صــيغة جديــدة لقــانون مجهوريــة ليتواني
وعلـى أسـاس هـذا القـانون، أصـدر وزيـر       . بالتعويض عـن األضـرار النامجـة عـن جـرائم العنـف        

ت مبوجبـه   الذي أُقـرّ   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ املؤرخ   IR-88العدل جلمهورية ليتوانيا األمر رقم      
وتنـدرج ضـمن    . تنـتج عنـها والـيت جيـوز التعـويض عنـها           ائمة باجلرائم العنيفة وباألضـرار الـيت        ق

ــساء واســتغالل املــرأة يف البغــاء     ــادة : هــذه اجلــرائم األفعــال املرتبطــة باالجتــار بالن  مــن ١٤٧امل
؛ “شـراء أو بيـع طفـل      ” من القـانون اجلنـائي       ١٥٧؛ واملادة   “االجتار بالبشر ”القانون اجلنائي،   

وقد قدمت يف التقـارير الـسابقة معلومـات أكثـر تفـصيال            . “تعاطي البغاء ”،  )٢ (٣٠٨ املادةو
  .عن أحكام القانون اجلنائي املتصلة باالجتار بالبشر

وللتقليل من مدى انتشار االجتار بالبـشر، مت التركيـز بقـدر كـبري علـى تطـوير التعلـيم                     - ١٢٨
ك مع منظمـات غـري حكوميـة ومكتـب فيلنيـوس            استهلت وزارة الداخلية، باالشترا   . والتدريب

اجملموعـات  (للمنظمة الدولية للهجرة، عددا من محالت التوعية اليت استهدفت اجلمهـور العـام              
االجتــار النامجــة عــن لنــشر املعلومــات عــن األخطــار ) املعرضــة للمخــاطر، وال ســيما األحــداث

  .بالبشر
الجتـار بالبـشر يف حمطـات حـافالت          الفتـة متعلقـة مبنـع ا       ١٦، ُعرضت   ٢٠٠٨يف عام    - ١٢٩

النقل العمومي ويف الشوارع كجزء من محلـة توعيـة، ومت حتميـل معلومـات عـن خطـر االجتـار                     
.  مدرســة ليتوانيــة علــى شــبكة اإلنترنــت٩٠بالبــشر وعــن طرائــق التغريــر بالــضحايا يف مواقــع 
 ثانيـة عـن     ١٥م  و مـرة إعالنـا قـصريا يـد        ٤٠وبثت إحدى حمطات إذاعة الشباب األكثر شعبية        

بغيـة التأكـد    ) يف شـكل أسـئلة مطبوعـة      (وأجريت أيضا دراسـتان استقـصائيتان       . االجتار بالبشر 
من نطـاق مـشكلة االجتـار بالبـشر، وللتعـرف علـى مـدى وعـي الـشباب هبـذه اجلرميـة وحتديـد                         

  .مدى احلاجة إىل تقدمي معلومات للمجموعات املستهدفة
.  حلقـة دراسـية تثقيفيـة لوسـائط اإلعـالم          ٢٠٠٨  نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٦ُعقدت يف    - ١٣٠

وحضر احللقة ممثلون للصحافة وحمطات التلفزة واإلذاعة ومواقع اإلنترنـت اإلعالميـة ووسـائط        
راســية وأدىل ببيانـات يف أثنــاء احللقــة الد . اإلعـالم األخــرى علــى الـصعيدين الــوطين واإلقليمــي  

ــة   ــن وزارة الداخلي ــسؤولون م ــشرطة اجلنا  وم ــب ال ــة مكت ــة الليتواني ــام،   ئي ــدعي الع ــب امل  ومكت
. وعمــال اجتمــاعيون، وأمــني املظــامل حلمايــة حقــوق الطفــل، ومفــتش أخالقيــات الــصحافيني   

 نـشرة حـول موضـوع االجتـار باألشـخاص يف وسـائط اإلعـالم                ١٢وينبغي ذكر أنه مت إصـدار       
  .بعد هذه احللقة الدراسية التثقيفية

ــة   - ١٣١ ــع املبكــر جلرمي ــوفري     ولتحــسني املن ــة ت االجتــار باألشــخاص، واصــلت وزارة الداخلي
ــل لتقــدمي املــشورة   ــى اإلنترنــت يف عــام    التموي ــشارات اخلــرباء عل ــدمت هــذه   (٢٠٠٨واست ق
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ــهجرة  ــة للـ ــة الدوليـ ــدمات املنظمـ ــن ). اخلـ ــرة مـ ــانون األول١٦ويف الفتـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٧ديـ
رة واستــشارات ، قــدمت املنظمــة الدوليــة للــهجرة مــشو ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ١٥ و

وعـن  )  مـرة  ١٣٠(علـى اإلنترنـت     ) وال سـيما الـشباب    (خرباء لضحايا حمتملني لالجتار بالبشر      
ويف ).  استــشارة٢٦(فــضال عــن االستــشارات اخلاصــة  )  مكاملــة٤٠٠حــوايل (طريــق اهلــاتف 

ــّم٢٠٠٩ ــا علـــى اإلنترنـــت  ، ضـ ــشرطة موقعهـ ــا )www.policija.lt(نت إدارة الـ ــسما خاصـ  قـ
ماذا ينبغي أن تعـرف لكـي تتجنـب      ”ر، به معلومات حتت عنوان      توجه وقائي، الشرطة حتذّ    ذا

ــشر؟   ــوع ضــحية لالجتــار بالب ــد     “الوق ــضا صــندوق بري ــة أي ــة الليتواني ــشرطة اجلنائي  وملكتــب ال
ــروين خــاص   ــسألة    )prekybazmonemis@policija.lt(الكت ــشأن هــذه امل ــاجلمهور ب ــصال ب  لالت

  .ولتمكني املواطنني من إبالغ املعلومات عن االجتار بالبشر
 شخــــصا متــــضررا جبرميــــة االجتــــار بالبــــشر بالبعثــــات  ١٥ اتــــصل ٢٠٠٨ يف عــــام - ١٣٢

ــا   ــة ليتواني ــا يف  أشــخاص بــسفارة ليتو٥اتــصل (: الدبلوماســية واملكاتــب القنــصلية جلمهوري اني
اليونان، وشخص واحد يف اململكة املتحدة، وشخص واحـد يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،                

 أشـخاص يف اسـبانيا، وشـخص    ٤وشخص واحد يف هولنـدا، وشـخص واحـد يف بلجيكـا، و             
  ).واحد يف النرويج، وشخص واحد يف اليابان

ــدويل وا   - ١٣٣ ــاون ال ــة يف التع ــا مــسامهتها الفاعل إلقليمــي ملكافحــة االجتــار   وتواصــل ليتواني
  .بالبشر وذلك باملشاركة يف أعمال جملس دول حبر البلطيق ملكافحة االجتار بالبشر

ــى،        - ١٣٤ ــا العظم ــضائية لربيطاني ــسلطات الق ــع ال ــة م ــشرطة الليتواني ــاون ضــباط ال ــد تع  وق
قة الـــسابتحقيقـــات الوأملانيـــا، وإيطاليـــا، واســـبانيا، والتفيـــا، والنـــرويج، وبلجيكـــا ألغـــراض  

 وقــدموا ،اســُتهلت يف ليتوانيــا بــشأن أفعــال إجراميــة مرتبطــة باالجتــار بالبــشرللمحاكمــة والــيت 
  .مساعدة قانونية بناء على طلبات من بلدان أجنبيةأيضا 
 تبذل وزارة اخلارجية حاليا جهودا لتعزيز التعاون فيما بني املؤسسات وعلـى الـصعيد               - ١٣٥

املسائل املتصلة باملساعدة القنـصلية لـضحايا االجتـار     تم تغطية   تو. الدويل يف جمال االجتار بالبشر    
بالبشر عـن طريـق بـرامج تـدريب لدبلوماسـيي مجهوريـة ليتوانيـا وغريهـم مـن مـوظفي اخلدمـة                    
املدنية املنتدبني للعمـل باخلـارج يف وظـائف قنـصلية بالبعثـات الدبلوماسـية واملكاتـب القنـصلية                   

ظفــون القنــصليون املنتــدبون للعمــل يف الــدول األعــضاء يف وقــد شــارك املو. جلمهوريــة ليتوانيــا
االحتـاد األورويب يف حلقـات دراســية تدريبيـة معنيــة مبوضـوع مـساعدة ضــحايا االجتـار بالبــشر       

  .ُعقدت يف برلني ويف وارسو
 يف ٢( مـــن ضـــحايا االجتـــار بالبـــشر طلبـــات للمـــساعدة ١٠ قـــدم ٢٠٠٩  عـــام ويف- ١٣٦

وقُـدمت  ).  يف أوكرانيـا   ١ يف أملانيـا، و      ٢ يف اململكة املتحدة، و      ٢  يف اسبانيا، و   ٢ اليونان، و 
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لـوطن،  للعـودة إىل ا   إصـدار وثـائق سـفر       : هلؤالء األشخاص أنواع خمتلفة من املساعدة القنصلية      
أمــاكن اإلقامــة املؤقتــة يف أثنــاء مــدة تــوفري تــوفري إمكانيــة االتــصال بعــائالهتم، تنظــيم احلمايــة و

نية، تقدمي معلومات عن املنظمات غري احلكوميـة العاملـة يف ليتوانيـا يف جمـال      اإلقامة بالدول املع  
وقـد أُنفـق    . تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر، التعويض عن مصروفات العودة إىل ليتوانيا          

ــغ  ــا لي٣ ٦٠٨,١٠مبلـ ــام  تـ ــذا الغـــرض يف عـ ــة هلـ ــام ٣٨٣,١٧ و ٢٠٠٨ ليتوانيـ ــورو يف عـ  يـ
٢٠٠٩.  
 يف ١: بالبـشر لثالثـة أشـخاص مـن ضـحايا االجتـار          قُـدمت مـساعدة      ،٢٠١٠يف عام    - ١٣٧

ويف هذه احلـاالت أيـضا متثلـت املـساعدة          .  يف أملانيا  ١ يف اسبانيا، و     ١اجلمهورية التشيكية، و    
الترتيـب  وبعـائالهتم  تـوفري إمكانيـة اتـصال الـضحايا     إصدار وثائق سـفر للعـودة إىل الـوطن و         يف  

قت يف أثناء اإلقامة بالبلد املعين، وتقدمي معلومات بـشأن املنظمـات            ؤاملسكن  املولتوفري احلماية   
  .غري احلكومية العاملة يف ليتوانيا يف جمال تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر، وما إىل ذلك

، نظّـــم معهـــد الـــشرطة األورويب دورة ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار٨ إىل ٥ويف الفتـــرة مـــن  - ١٣٨
حـضرها  ( يف فيلنيـوس     “الجتار بالبشر واهلجـرة غـري القانونيـة       ا”دروس تدريبية حول موضوع     

 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٧ إىل   ٥ويف الفتـرة مـن      ). مسؤوال قضائيا من بلـدان االحتـاد األورويب        ٣٠
ــ ــة دراســية أخــرى حــول موضــوع      نظّ ــشرطة األورويب حلق ــد ال ــشر ”م معه  يف “االجتــار بالب

 ويف .)اد األورويب ومـــن أيـــسلندامــن بلـــدان االحتـــ قـــضائيا  مـــسؤوال ٣٧حـــضرها (فيلنيــوس  
منـع االجتـار   ”، استضافت فيلنيوس املؤمتر اإلقليمي لبحـر البلطيـق    ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١ و ٢٠

  ). مشاركا٩٠أكثر من  (“بالبشر والتصدي له، اجلوانب اإلقليمية
اجتمـاع حتـاور     الليتوانيـة    “كاريتـاس ” استضافت منظمة    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣يف   - ١٣٩

 يف إطــار املــشروع  ،“خرة، احلالــة يف ليتوانيــا االجتــار بالبــشر لغــرض الــسّ   ”وع حــول موضــ 
 وحـضر املناقـشة ممثلـون لـوزارة الداخليـة، ووزارة          .“مساعدة ضحايا البغاء واالجتـار بالبـشر      ”

اخلارجية، وتفقدية الشغل التابعة للدولة ومكتب التشغيل الليتـواين، واحتـاد النقابـات الليتـواين،      
م لــشؤون املــرأة، ومبيــت األم والطفــل يف فيلنيــوس، ومكتــب الــشرطة اجلنائيــة   ومركــز اإلعــال

  .الليتوانية، واملنظمة الدولية للهجرة
 يف برنـــامج منـــع االجتـــار بالبـــشر والتـــصدي لـــه ١-٦زء مـــن تنفيـــذ التـــدبري ـــــوكج - ١٤٠
ــضمان االجتمــاعي والعمــل  ، )٢٥(٢٠١٢-٢٠٠٩ ــة عــرض   ،انتقــت وزارة ال ــق عملي  عــن طري
 مشاريع لتقدمي دعـم اجتمـاعي لـضحايا االجتـار بالبـشر والبغـاء القـسري ولتعزيـز                   ٥ ،عطاءات

 ليتوانيـة مـن     تـا  لي ٨٧ ٠٠٠إعادة اندماجهم يف اجملتمـع ويف سـوق العمـل؛ وقـد خـصص مبلـغ                 
__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٤٧٦١-١١٢اجلريدة الرمسية، العدد   )٢٥(  
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 شخـصا  ١١٨لــ   قُدم دعـم اجتمـاعي      وكجزء من هذه املشاريع،     . ميزانية الدولة هلذه املشاريع   
 ضـــحية ٥٤ ضـــحية فعليـــة و ٦٤شر والبغـــاء القـــسري مـــن بينـــهن مـــن ضـــحايا االجتـــار بالبـــ

ضـة للخطـر ومـا إىل       فتيـات يف مـدارس داخليـة خاصـة ومراهقـات مـن جمموعـات معرّ               ( حمتملة
مــن ضـحايا االجتــار مـساعدة اجتماعيـة خــارج املالجـئ وحــصلت      ١٠٥وقُـدمت إىل  ). ذلـك 
  . على عمل١٦

 منفـذو املـشاريع مـشورات مباشـرة بـشأن           مومن خالل تنفيذ املـشاريع املدعومـة، قـدّ         - ١٤١
ــ م ضــحايا االجتــار والبغــاء وســاعدوهن يف جهــودهن مــن أجــل االنــدماج يف اجملتمــع    قــضايا هتّ

أمــاكن إقامــة، وخــدمات اجتماعيــة ونفــسانية وقانونيــة وطبيــة، وإعــالم حمــدد  (وســوق العمــل 
، وقـدموا  )عـائالت األهداف، وعمالة وتأهيل مهـين، وتوجيـه مهـين، وإعـادة االتـصاالت مـع ال           

واضــطلعوا بأنــشطة وقائيــة ومــواد غذائيــة،  الــضروريات األكثــر إحلاحــا لتلبيــة احتياجــاهتن هلــّن
حماضرات، وحلقات دراسية وحلقات عمل، ووضع مواد تتعلق باملنـهجيات، وتنظـيم            : تثقيفية

مـن  اجتماعات، واالضـطالع حبملـة وقائيـة مـن االجتـار بالبـشر، وقـد دعـا املنفـذون متطـوعني             
 “ال تبــع نفــسك”الــشباب للمــشاركة يف جهــودهم يف هــذا امليــدان واضــطلعوا بعمليــة وقائيــة 

  .“االجتار بالبشر وحقوق اإلنسان”وا العمل يف تنظيم مؤمتر واستهلّ
ــة الواليــات املتحــدة تقييمــا جلهــود احلكومــات      - ١٤٢ ويف كــل ســنة، جتــري وزارة خارجي

 املتعلق حبمايـة    ٢٠٠٠ال بقانون الواليات املتحدة لعام      األجنبية يف مكافحة االجتار بالبشر، عم     
البلـدان الـيت تفـي      : ف مجيـع البلـدان يف أربـع جمموعـات         وتـصنّ . ضحايا االجتار بالبشر والعنـف    

؛ والبلـــدان الــيت تبـــذل جهــودا أقـــل   )١الــشق  (متامــا باملعــايري الـــدنيا وتبــذل أقـــصى اجلهــود     
؛ )٣ق شالــ(رية يف مكافحــة االجتــار بالبــشر ؛ والبلــدان الــيت تعــاين مــن مــشاكل خطــ)٢ الـشق (

ويف عـام  ). ٣ والـشق  ١فيمـا بـني الـشق    ( رصـدها  درجة يف قائمة البلـدان الـيت جيـرى       وتلك امل 
ــث         ٢٠٠٩ ــن حي ــامل م ــدان الع ــب لبل ــد رت ــات املتحــدة بتحدي ــة الوالي ، قامــت وزارة خارجي

أسـاس معلومـات مجعتـها    اجنازاهتا يف ميدان مكافحة االجتـار بالبـشر؛ وقـد تقـرر الترتيـب علـى          
بعثات دبلوماسية وسـلطات عامـة ومنظمـات غـري حكوميـة أو مت احلـصول عليهـا مـن مـصادر             

، أي  ١وقد أُدرجت ليتوانيا طيلـة سـنوات عديـدة متتاليـة يف فئـة بلـدان الـشق                   . مستقلة أخرى 
  .أهنا اعُتربت بلدا يبذل أقصى اجلهود يف مكافحة االجتار بالبشر

  ٧املادة     
  )أ(ة الفرعية الفقر    

خلـاص   يف الربنـامج الـوطين ا      ٢٠٠٩-٢٠٠٥كجزء من تدابري التنفيذ املتوخاة للفتـرة         - ١٤٣
 لتحقيـق   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨بالفرص املتكافئة للمرأة والرجل، ُبذل مزيـد مـن اجلهـود يف عـامي               
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ضور حلـ مشاركة أكثر فاعلية للمرأة يف صنع القرار يف مجيـع بلـديات ليتوانيـا وذلـك بـدعوهتن                   
  .حلقات دراسية واجتماعات مائدة مستديرة ومناسبات أخرى

بــالفرص خلــاص وبفــضل التنفيــذ املتــسق لألهــداف احملــددة يف إطــار الربنــامج الــوطين ا - ١٤٤
وقــد . املتكافئــة للمــرأة والرجــل؛ مل تنفــك مــشاركة املــرأة يف العمــل الــسياسي تنمــو باســتمرار 

جلمهورية يف االنتخابات الرئاسـية الـيت أُجريـت    كانت امرأتان ضمن املرشحني السبعة لرئاسة ا    
  .وألول مرة يف تاريخ ليتوانيا، فازت امرأة يف االنتخابات الرئاسية. ٢٠٠٩مايو / أيار١٧يف 

 ،٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٧ويف االنتخابات لعضوية الربملان األورويب الـيت أجريـت يف          - ١٤٥
.  عـشر املخصـصة لليتوانيـا يف ذلـك الربملـان           حصلت املرأة على ثالثة مقاعد من املقاعـد االثـين         

لعــضوية )  يف املائــة٨١,٥٦( رجــل ١١٥إىل جانــب )  يف املائــة١٨,٤٤( امــرأة ٢٦وانتخبــت 
وانتخبـت امـرأة أيـضا لـشغل منـصب رئـيس            . ٢٠١٢-٢٠٠٨برملان مجهوريـة ليتوانيـا للفتـرة        

  .برملان مجهورية ليتوانيا
 امـرأة لعـضوية جمـالس البلـديات         ٣٣٧، انتخبـت    ٢٠٠٧ويف االنتخابات البلدية لعام      - ١٤٦

ويف بعـض اجملـالس البلديـة، بلغـت نـسبة           .  يف املائـة   ٢٢ أعـضاء أي بنـسبة       ١ ٥٠٤من جمموع   
ــرأة   ــل امل ــة٤٠متثي ــت .  يف املائ ــديات   ٥وانتخب ــسات بل ــساء رئي ــة١٢( ن وســتجرى ).  يف املائ

  .٢٠١١االنتخابات البلدية املقبلة يف عام 
صنع القرار متثل أحد اجملاالت ذات األولويـة للربنـامج الـوطين اجلديـد              ب  صوتظل منا  - ١٤٧

 الربنـامج صـراحة بـأن مجيـع         ويقـرّ . ٢٠١٤-٢٠١٠بالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل        اخلاص  
املواطنني يف اجملتمع الدميقراطي، نساء ورجاال على السواء، جيب أن يـشاركوا يف صـنع القـرار                 

إن املــشاركة املتوازنــة للمــرأة .  أن تكــون ممثلــة بالتــساويوأن مــصاحل كــل مــن اجلنــسني جيــب
ــضل          ــى حنــو أف ــضمن االســتجابة عل ــسياسي ت ــرار ال ــسياسات وصــنع الق ــر ال والرجــل يف تقري

وليـست املـشاركة يف احليـاة االقتـصادية واجملتمعيـة والعامـة جمـرد               . الحتياجات اجملتمـع املتنوعـة    
ملرأة والرجل، بل هي أيضا مؤشـر يـدل علـى           أداة للعمل على حتقيق أهداف ومصاحل كل من ا        

وذُكـر أيـضا   . مستوى حتقيق مبدأ املساواة بني املرأة والرجل وعدم التمييز على أساس جنساين           
أن مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار الــسياسي واالقتــصادي غــري كافيــة وأن املــرأة    يف الربنــامج 

 عمليـة صـنع القـرارات ذات الـصلة          يفالفعاليـة   والرجل الريفيني ال يشاركان بقـدر كـاف مـن           
ــة  ــرار ســُينجز يف عــامي      . باجلماعــة احمللي ــرأة والرجــل يف صــنع الق ــدفع مــشاركة امل  ٢٠١١ول

وعلـى طـول فتـرة    .  عدد من محالت التوعية إلعالم اجملتمع خبصوص فوائد املشاركة     ٢٠١٢ و
ظم محـالت توعيـة     الربنامج؛ سيتم دعم شبكة نوادي النساء السياسيات يف مجيع املنـاطق وسـُتن            

  .لتعزيز مشاركة السكان الريفيني يف احلياة اجملتمعية
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مت التركيز بقدر كبري يف الربنـامج علـى حتقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف امليـدان                       - ١٤٨
وفيمـا يتعلـق بنـسبة النـساء إىل الرجـال يف هـذا امليـدان، توجـد ليتوانيـا ضـمن البلـدان               . العلمي

 بلدان االحتاد األورويب لكنها ال تبلـغ أكثـر مـن رتبـة متوسـطة ضـمن بلـدان           املندرجة يف طليعة  
يف . االحتاد األورويب من حيث عدد النساء الاليت يـشغلن أعلـى املناصـب األكادمييـة والتنفيذيـة       

 اإلنــاث عاملــة يف جمــاالت العلــوم الطبيــة وعلــوم ء كانــت أكــرب حــصة مــن العلمــا٢٠٠٩عــام 
 يف املائـة يف  ٢٦بيد أن حـصة املـرأة ال متثـل سـوى     ).  يف املائة ٥٨(ية  االجتماعالطبيعة والعلوم   

 يف املائـة مـن    ٢٠ومتثـل املـرأة     .  يف املائـة يف العلـوم الفيزيائيـة        ٣٢العلوم التكنولوجية و    جماالت  
ورغم أن ليتوانيا هلـا     .  يف املائة من األساتذة    ١٧حاملي شهادة الكفاءة يف الطب يف ليتوانيا، و         

  .٢٠٠٨ معهد حبوث فإن املرأة مل تكن ترأس سوى ثالثة منها يف عام ٣٥ و جامعة ٢٢
  

  )ب(الفقرة الفرعية     
ومتثـل املـرأة    . تشغل املرأة منصيب وزير الدفاع الوطين ووزير املاليـة        يف جملس الوزراء،     - ١٤٩
وتــشغل امــرأة منــصب مراجــع    ). ٣٣ مــن جممــوع  ٩( يف املائــة مــن نــواب الــوزراء    ٢٧,٣

  .الوطين، كما أن ممثل ليتوانيا ضمن قضاة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان امرأةاحلسابات 
 يف  ٣٨,٩وأظهرت بيانات دراسة استقصائية إحصائية للعمالـة أن املـرأة كانـت متثـل                - ١٥٠

اهليئـة التـشريعية، كبـار املـسؤولني يف          (٢٠٠٩ يف عـام     اتاملائة من مجيع أنواع رؤساء املؤسس     
بيانـــات إدارة وفقــا ل و). الــشركات، املؤســسات، املنظمــات، ومــا إىل ذلــك     القطــاع العــام،   

ــل يف     ــرأة متث ــت امل ــاين ١اإلحــصاءات، كان ــانون الث ــاير / ك ــسبة ٢٠١٠ين ــن  ٥٦ ن ــة م  يف املائ
 يف ٥٠,٥ يف املائــة مــن العــدول و ٨٦,٦ يف املائــة مــن املــدعني العــامني، و ٤٧,١القــضاة، و 

  . املائة من احملامني يف٣٧,٧املائة من حمضري احملاكم و 
 إلدارة اخلدمة املدنية التابعة لـوزارة الداخليـة، متثـل النـساء           ٢٠٠٨  عام ووفقا لبيانات  - ١٥١
 يف املائة تقريبا من مـوظفي اخلدمـة املدنيـة املعيـنني علـى وظـائف ثابتـة، باسـتثناء املـوظفني                       ٧٥

وظفني املــدنيني ذوي االنتمــاء  يف املائــة مــن املــ٦٢املــدنيني ذوي الواليــات القانونيــة، وحــوايل 
 يف املائة من كبار املـسؤولني اإلداريـني يف الـسلطات            ٣٤ وكانت نسبة    .)الشخصي(السياسي  

 كانــت النــساء ميــثلن  ٢٠٠٩ويف .  يف املائــة، رجــاال٦٦  أياملركزيــة والبلديــة نــساء والبقيــة، 
بتـة، باسـتثناء املـوظفني      موظفي اخلدمة املدنية املعيـنني علـى وظـائف ثا         جمموع  يف املائة من     ٧٥

 يف املائــة مــن املــوظفني املــدنيني ذوي االنتمــاء  ٥٩املــدنيني ذوي الواليــات القانونيــة، وحــوايل 
ومل تــتغري نــسبة النــساء إىل الرجــال يف املناصــب اإلداريــة العليــا يف       . )الشخــصي(الــسياسي 

 يف املائـة    ٦٦لنـساء و     يف املائة ل   ٣٤السلطات املركزية والبلدية إذ كانت حصة كل فئة منهما          
. جــدابنــسبة قليلــة ن، لكــن اصتن احلــا تغــريت هاتــ٢٠١٠يوليــه / متــوز١ويف تــاريخ . للرجــال
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 يف املائة من جمموع موظفي اخلدمة املدنية املعيـنني علـى وظـائف ثابتـة،                ٧٦وكانت املرأة متثل    
ريبــا مــن املــوظفني  يف املائــة تق٦٠باســتثناء مــوظفي اخلدمــة املدنيــة ذوي الواليــات القانونيــة و 

ــسياسي املــدنيني ذوي االنتمــاء    واخنفــضت حــصة الرجــال يف أعلــى مناصــب   .)الشخــصي(ال
 أعداد املـوظفني املـدنيني، باسـتثناء    ٦وترد يف املرفق    .  يف املائة  ٦٥ يف املائة إىل     ١اإلدارة بنسبة   

ــة، مبّو ــة القانوني ــة حبــسب جمموعــات الوظــائف وحبــسب نــوع اجلــنس يف ا   ذوي الوالي ــرة ب لفت
٢٠١٠-٢٠٠٨.  
، تنـدرج ليتوانيـا     ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١وفقا لبيانات األمم املتحـدة يف تـاريخ          - ١٥٢

 األعضاء يف األمم املتحدة الـيت تـرأس حكومتـها أو دولتـها امـرأة والـدول                  ١٥ضمن الدول الـ    
ألعـضاء يف األمـم      ا ١١ األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت تـرأس برملاهنـا امـرأة والـدول الــ                   ٣٢ الـ

ليتوانيـا أيـضا فـوق متوسـط األمـم املتحـدة          توجد رتبـة    املتحدة اليت هلا وزيرة للدفاع الوطين، و      
  ).٦٣الرتبة (من حيث عدد النساء يف عضوية الربملانات 

بـالفرص  خلـاص   ص فـرع كامـل يف الربنـامج الـوطين ا          ّصوألول مرة على اإلطالق، خُ     - ١٥٣
 ملـسألة الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل يف منظومـة              ٢٠١٤-٢٠١٠املتكافئة للمرأة والرجـل     

وحتتـل  . وألول مرة يف تاريخ ليتوانيا، تشغل امرأة منصب وزير الدفاع الـوطين     . الدفاع الوطين 
متثـل  : مرتفعة نسبيا يف الترتيب العاملي من حيث عدد النساء يف القوات املـسلحة            مكانة  ليتوانيا  
ــة مــن ا ١١,٦النــساء  ــرفني   يف املائ ــراد العــسكريني احملت ــل (ألف ــا ٣مقاب ــة يف إيطالي ، )٢٦( يف املائ

ــدا ١٦,٧ و ــة يف كن ــة  ٢٠، و )٢٧( يف املائ ــا يف الواليــات املتحــدة األمريكي ــة تقريب ). )٢٨( يف املائ
ــد ــا زال منخفــضا جــدا     بي ــرار م ــرأة يف مناصــب صــنع الق ــل امل ــل : أن متثي ــساء يف حــصة متث الن

ئة من جممـوع اإلنـاث يف مؤسـسات منظومـة الـدفاع الـوطين                يف املا  ١٥,٨٦املناصب التنفيذية   
م ويقـدّ .  يف املائة مـن جممـوع الرجـال يف القـوات املـسلحة             ٣٠,١٢يف حني تبلغ نسبة الذكور      

  . توزيع النساء والرجال حبسب الرتبة يف منظومة الدفاع الوطين٧يف املرفق 
بـني  ) الفيزيولوجية(لبيولوجية  ولكفالة فرص متكافئة للمرأة والرجل ووضع الفوارق ا        - ١٥٤

، يف احلـسبان  الدول األخرى األعضاء يف منظمة حلـف مشـال األطلـسي    جتارب  املرأة والرجل و  
ئم كـال مـن الرجـل واملـرأة علـى      مت تعديل اشتراطات اللياقة البدنية لألفراد العسكريني لكي توا   

مبعلومـات أساسـية بـشأن      ومت أيـضا تزويـد أكادمييـة اللـواء جونـاس زميـايتيس العـسكرية                . حدة
املساواة بني اجلنسني، وحيصل أفراد القوات العسكرية احملترفون، كجزء من تدريبهم اسـتعدادا             

__________ 

  )٢٦(  http://www.nato.int/ims/2008/win/reports/italian-2008.pdf. 

  )٢٧(  http://sen.parl.gc.ca/lpepin/index.asp?PgId=1050. 

  )٢٨(  http://usmilitary.about.com/od/womeninthemilitary/Women_in_the_United_States_Military.htm. 
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للعمليــات الدوليــة، مبعلومــات قانونيــة عــن احلمايــة احملــددة لألطفــال والنــساء يف الرتاعــات          
والرجـل يف أوسـاط     خلُصت دراسة بشأن احلالة العامة للفرص املتـساوية للمـرأة           قد  و. املسلحة

طلبــة األكادمييــة أجرهتــا إدارة العلــوم اإلنــسانية بأكادمييــة اللــواء جونــاس زميــايتيس العــسكرية    
احتـرام  القائم علـى أسـاس      نهج  ال إىل أن مواقف الطلبة تتأثر إىل حد بعيد ب         ٢٠٠٨الليتوانية يف   

 منظومــة الــدفاع الفــروق بــني اجلنــسني يف العمــل علــى حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف  
  . وأن معرفة الطلبة هبذه املسألة مل تكن كافية،الوطين
 جلمـع  ٢٠١١ومت بالتايل التخطيط إلجراء دراسة يف منظومـة الـدفاع الـوطين يف عـام                 - ١٥٥

املعلومــات عــن االجتاهــات يف جمــال إدارة املــوارد البــشرية بــوزارة الــدفاع الــوطين واملؤســسات 
خـاص علـى   بوجـه  تركيـز   المـع    أخرى تابعة ملنظومـة الـدفاع الـوطين       ؤسسات  مبالتابعة للوزارة   

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . املساواة بني اجلنـسني؛ وسُتنـشر هـذه املعلومـات علـى شـبكة اإلنترنـت               
سينظم عدد من احللقات الدراسية ملوظفي اخلدمة املدنية وأفـراد القـوات العـسكرية واملـوظفني       

املؤسسات التابعة للوزارة واملؤسسات التابعة ملنظومة الـدفاع        اإلداريني بوزارة الدفاع الوطين و    
وسـيجرى أيـضا    . الوطين، وذلك هبدف تعزيز قدراهتا يف جمال الفرص املتكافئة للمرأة والرجـل           

ومـة الـدفاع الـوطين، لتحديـد أي برنـامج منـها             ظمة يف إطـار من    استعراض برامج التدريب املنظّ   
ويف أكادمييـة اللـواء جونـاس       . ألة املساواة بني اجلنسني   حباجة إىل حتديث لكي يغطي مس     يكون  

ملــواد الدراســات االجتماعيــة والعلــوم املنــاهج زميــايتيس العــسكرية الليتوانيــة ســيجرى حتــديث 
  . بغية تعميم املساواة بني اجلنسني،اإلنسانية

  
  )ج(الفقرة الفرعية     

 غـري احلكوميـة علـى قـدم         بغية تـأمني ظـروف تـسمح للمـرأة باملـشاركة يف املنظمـات              - ١٥٦
 )٢٩( من القانون اخلاص بـالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل           )٢(٥ املساواة مع الرجل، حتظر املادة    

مــستخدمني للعلــى أســاس نــوع اجلــنس فيمــا يتــصل بالعــضوية واملــشاركة يف منظمــة    التمييــز
 يف ذلــك أخــرى جتمــع أعــضاءها مهنــة معينــة، مبــا ) رابطــة(يــة منظمــة ألعمــل أو الربــاب أل أو

 مـن القـانون علـى أن        )٢(٧تنص املـادة    و ).الرابطات( متنحها تلك املنظمات     االستحقاقات اليت 
االنـضمام إىل عـضوية منظمـة ملـستخدمني أو أربـاب عمـل              على أساس جنـساين     أية أفعال متنع    
أخــرى جتمــع أعــضاءها مهنــة معينــة، أو املــشاركة يف أنــشطتها، مبــا يف ) رابطــة(أو أيــة منظمــة 

 جيـب أن تعامـل بوصـفها انتـهاكا         ،)الرابطـات ( االستحقاقات اليت متنحها تلك املنظمـات        ذلك
  .للحقوق املتساوية للمرأة والرجل

__________ 

 .٢٠٠٧ لعام ٥٧٥٥-١٤٠اجلريدة الرمسية، العدد   )٢٩(  
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ــواين جلميــــع النــــساء فــــرص    - ١٥٧ ــانون الليتــ ملــــشاركة يف املنظمــــات غــــري  ايــــضمن القــ
 قــــد أثبتــــتو. والرابطــــات العاملــــة يف جمــــاالت احليــــاة االجتماعيــــة والــــسياسية  احلكوميــــة

متثـل  : االستقصاءات والدراسات أن النـساء يف بلـدنا يـستفدن حاليـا بنجـاح مـن تلـك الفـرص           
ــرأة  ــا        ٥٥امل ــة كمتطــوعني، وفق ــشطة اجتماعي ــشاركون يف أن ــذين ي ــسكان ال ــن ال ــة م  يف املائ

 مركـز املعلومـات االجتماعيـة       ٢٠١٠اسـتطالع للـرأي العـام أجراهـا يف           استفيد مـن عمليـة     ملا
ويف حني أن الرجـال يتطوعـون أكثـر مـن النـساء حـني يتعلـق        . “TEO LT”مببادرة من شركة 

األمــر بتنظــيم تظــاهرات رياضــية مجاهرييــة فــإن النــساء املتطوعــات يكــن أكثــر نــشاطا يف جمــال 
 ،وفيما يتعلـق  . املساعدة االجتماعية للشباب، واألطفال، واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقات       

ــة لعلــى نطــاق أوســع،   ــة باألنــشطة العملي  فــإن النــساء أكثــر نــشاطا  ،لمنظمــات غــري احلكومي
كمشاركات يف املنظمات غري احلكوميـة إذ أن املـساعدة االجتماعيـة هـي اجملـال الـذي تنـشط                    

 يف املائـة تقريبـا مـن        ٤٥(فيه أكرب نسبة من املتطوعني وأكرب عدد من املنظمات غري احلكوميـة             
قـصاء كمـي للمنظمـات غـري احلكوميـة          ووفقـا الست  ). العدد الكلـي للمنظمـات غـري احلكوميـة        

ــساء        ــصاحل الن ــل م ــصادية، متث ــة واالقت ــة االجتماعي ــز التنمي ــن كــل   ١٦أجــراه مرك ــة م  يف املائ
وأكـرب عـدد   (سـكان ليتوانيـا    جممـوع    يف املائـة مـن       ١,١املنظمات غري احلكومية ويشكل ذلك      

 يف  ٣,٥تها نـسبة    من األعضاء هو عدد أعضاء اجلمعيات والنـوادي الرياضـية الـيت متثـل عـضوي               
  ).املائة من جمموع السكان

وعمال باإلطار املفاهيمي لتطوير املنظمات غري احلكومية، املوافـق عليـه مبوجـب قـرار               - ١٥٨
، وضــعت وزارة ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٠ املــؤرخ ٨٥حكومــة مجهوريــة ليتوانيــا رقــم  

. للمنظمــات غــري احلكوميــة العــدل نــص مــشروع قــانون متعلــق بتقــدمي ومراقبــة الــدعم املــايل    
 صـــياغة نـــص مـــشروع القـــانون لكـــي توضـــع يف االعتبـــار التعليقـــات  يفوسيتواصـــل العمـــل 

ويهـدف  . واالقتراحات اليت قدمها حىت اآلن أصـحاب املـصلحة واجلمهـور العـام إىل احلكومـة             
القــانون إىل تيــسري تطــوير املنظمــات غــري احلكوميــة بتحــسني تنظــيم أنــشطتها وتعزيــز قيمتــها    

وسيحدد القانون أيـضا مفهـوم املنظمـة غـري احلكوميـة ويـضع القواعـد الـيت حتكـم،                    . للمجتمع
على أساس معايري موضوعية، تقدمي الدعم املايل للمنظمـات غـري احلكوميـة مـن ميزانيـة الدولـة                   

 وســيحدد أيــضا االشــتراطات الــيت ســيجري يف ضــوئها رصــد اســتعمال الــدعم    ،أو البلــديات
ــن يتــضمن  . املــايل ــدعم املــايل للمنظمــات غــري      ول ــة ال ــق بتقــدمي ومراقب مــشروع القــانون املتعل

  .احلكومية أية أحكام متييزية
  

  ٨املادة     
املـرأة والرجـل يف   مت حتقيق التوازن بقدر كبري بني حـصيت       يف نظام الشؤون اخلارجية،      - ١٥٩

رتفـع عـدد النـساء      وقـد ا  . متثل املرأة النصف تقريبا من جممـوع املـوظفني        : مناصب متثيل الدولة  
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وتـرد  .  يف املائة يف أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير   ٢٠ إىل   ١٥يف أعلى املناصب الدبلوماسية من      
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ معلومات إحصائية عن املرأة يف اخلدمة الدبلوماسية يف الفترة ٨يف املرفق 

ا ألعلـى املناصـب،   تشارك املرأة الليتوانية يف إدارة املنظمات الدوليـة وجيـري ترشـيحه       - ١٦٠
، انتخبـت الـسفرية     ٢٠٠٩يف خريـف    . األمر الذي جيعل حضورها ملحوظا يف اجملتمـع الـدويل         

ترأسـت جلانـا   (فوق العادة والوزيرة املفوضة لليتوانيا نائبـة لـرئيس اجمللـس التنفيـذي لليونـسكو              
ــل انتخاهبــا هلــذا املنــصب   ــة قب س ويف نفــس الوقــت، أصــبحت عــضوا يف مكتــب اجمللــ   ). خمتلف

وفضال عن ذلك، فقد كان ترشيحها ملنصب املدير العام لليونسكو هـو املـرة األوىل               . التنفيذي
ويف . يف تاريخ ليتوانيـا الـيت ترشـح فيهـا سـفرية ليتوانيـة لـشغل أعلـى منـصب يف منظمـة دوليـة                        

  . شغلت منصب ممثلة خاصة ألمني عام جملس أوروبا ملولدوفا٢٠١٠يناير /كانون الثاين
ــا رئيــسة جملتمــع  ٢٠٠٩ام يف عــ - ١٦١  لواليــة مــدهتا ةالدميقراطيــاألنظمــة ، أصــبحت ليتواني
ــاألنظمــة وقــد أســس جمتمــع  . ســنتان  قبــل عــشر ســنوات كهيكــل حكــومي دويل   ةالدميقراطي

 وهـو يـضم اليـوم أكثـر مـن           ،يهدف إىل تعزيز الدميقراطيـة واملؤسـسات الدميقراطيـة عـرب العـامل            
د مزيـد مـن املعلومـات عـن الرئاسـة الليتوانيـة علـى املوقـع                 يوجـ ( بلد دميقراطي يف العـامل       ١٠٠

www.urm.lt/db.(  
 بإنـشاء فريـق عامـل    ةالدميقراطيـ األنظمة بادرت ليتوانيا، بصفتها الرئيس احلايل جملتمع   - ١٦٢

دائم معين باملساواة بني اجلنسني يرأسه مـسؤوالن علـى أعلـى مـستوى مـن ليتوانيـا والواليـات                    
 الواليـات املتحـدة   نائب وزير الـشؤون اخلارجيـة جلمهوريـة ليتوانيـا وسـفري      : املتحدة األمريكية 

اة بـني   ووُعقـد االجتمـاع التأسيـسي للفريـق العامـل املعـين باملـسا             . ا العاملية للمرأة  املعين بالقضاي 
  . يف فيلنيوس٢٠٠٩أبريل /ناجلنسني يف نيسا

ــوز٣ و ٢يف  - ١٦٣ ــه / متـ ــة  ٢٠١٠يوليـ ــة الليتوانيـ ــدا،   نظمـــت الرئاسـ ــوف، بولنـ يف كراكـ
 لالحتفال بالذكرى السنوية العاشـرة إلنـشاء        ةالدميقراطياألنظمة  اجتماعا رفيع املستوى جملتمع     

وعقــدت ســتة أفرقــة . هــذه املنظمــة، وملناقــشة إمكانيــات تعزيــز الدميقراطيــة يف العــامل احلــديث 
ورات كــل مــن املنــرب عاملــة دورات متوازيــة يف فتــرة انعقــاد املــؤمتر؛ وبــادرت ليتوانيــا بعقــد د  

، ومنرب القادة الشباب، والفريـق العامـل املعـين باملـساواة بـني        ةالدميقراطياألنظمة  الربملاين جملتمع   
وقــد اشــترك يف رئاســة هــذا الفريــق العامــل نائــب وزيــر خارجيــة مجهوريــة ليتوانيــا    . اجلنــسني

ونـاقش الفريـق    . ات املتحـدة  ونائب املدير ملكتب القضايا العاملية للمرأة بوزارة خارجيـة الواليـ          
  .تهالعامل املعين باملساواة بني اجلنسني الطريقة اليت ميكن هبا حتقيق تقدم يف تنظيم أنشط

، بـادرت ليتوانيـا، بالتعـاون مـع جملـس قيـادات العــامل       ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ٢٣ويف  - ١٦٤
بـاألمم  ظمـة الدميقراطيـة     بعقد اجتماع وزاري جملتمع األنظمة الدميقراطية، وفريـق األن        النسائية،  
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، وتــرأس االجتمــاع “املــرأة كقــوة حامســة يف احلوكمــة الدميقراطيــة”املتحــدة، حــول موضــوع 
ــا   ــة ليتوانيـ ــر خارجيـ ــة     . وزيـ ــرأة يف احلوكمـ ــشأن دور املـ ــاور بـ ــشات للتحـ ــصت املناقـ وخصـ

وحــــضرت االجتمــــاع أيــــضا رئيــــسة مجهوريــــة ليتوانيــــا الــــيت أدلــــت ببيــــان   . الدميقراطيــــة
  .ريناحلاض أمام
 يف فيلنيـــوس مـــؤمتر رفيـــع ٢٠١١يوليـــه / متـــوز١يونيـــه و / حزيـــران٣٠ُيعقد يف وســـ - ١٦٥

وسـُيفتتح املـؤمتر بعقـد اجتمـاع        . ةالدميقراطيـ األنظمـة   املستوى الختتام الرئاسة الليتوانية جملتمع      
 جمتمـع  لقيادات العامل النسائية يتلوه يف اليوم الثاين اجتماع لوزراء خارجية البلدان األعـضاء يف  

ومــن املتوقــع أن يقــدم إىل ليتوانيــا للمــشاركة يف هــذه التظــاهرة املنظمــة  . ةالدميقراطيــاألنظمــة 
 ممثــل ٢٠٠ مــسؤول تقريبــا منــها مــسؤولون علــى مــستوى عــال، و       ٦٠٠برئاســة ليتوانيــة  

وسـيعقد بـالتوازي مـع املـؤمتر        .  ممثـل لوسـائط اإلعـالم الدوليـة        ١٠٠ملنظمات غري حكوميـة و      
وســيتمثل أيــضا احلــدث اخلتــامي هلــذه الرئاســة يف . منــرب للــشباب ومنــرب للربملــانيني: اجتماعــان

املـــرأة ”االحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية العاشـــرة النعقـــاد املـــؤمتر الـــدويل الرفيـــع املـــستوى         
  .٢٠٠١ يف فيلنيوس يف عام ،“والدميقراطية

متثـل  قـد  و.  أوروبـا  تولـت ليتوانيـا رئاسـة منظمـة األمـن والتعـاون يف        ٢٠١١ويف عام    - ١٦٦
يف . أحد األحداث األوىل املنظمة برئاسة ليتوانيا للمنظمة يف مؤمتر دويل مكـرس لقـضايا املـرأة               

، استــضافت فيلنيــوس ذلــك املــؤمتر الــذي ُنظّــم بالتعــاون مــع أمانــة ٢٠١١مــارس / آذار٤و  ٣
مـال؛ وقـد أتـاح       يف فيينا حول موضوع املرأة يف أنشطة األع        ،منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    

ث مــشروع جتــاري فرصــة ملناقــشة عــ بناملــؤمتر للنــساء الــاليت يــدرن مــشروعا جتاريــا أو يعتــزم 
 يف جلــسات عامــة أو يف إطــار أفرقــة عاملــة وكــذلك لالطــالع علــى جتــارب   ،هــنمــسائل هتّم

ملموســة جيــدة لــصاحبات مــشاريع ليتوانيــة، وال ســيما يف القطاعــات الــيت ُتعتــرب غــري تقليديــة  
وأتـاح املـؤمتر فرصـة لنـساء قـدمن مـن            . بة للمرأة ولزيـارة شـركات أعمـال تـديرها نـساء           بالنس

بلدان خمتلفـة ملناقـشة أفكـار خبـصوص مـشاريع جديـدة والعثـور علـى شـركاء جـدد مـن أجـل                         
ــب ــى مباشــرة       ع ــساء عل ــشجيع الن ــددة األطــراف، ولت ــة أو متع ــدة ثنائي ث مــشاريع أعمــال جدي

لطابع التقليدي، وملواصلة اإلعالم املتبادل بـشأن املمارسـات         مشاريع يف قطاعات أقل اتساما با     
  .اجليدة، وما إىل ذلك

ــور،         - ١٦٧ ــة أم ــد، يف مجل ــق التقي ــة عــن طري ــات الدولي ــشاركتها يف العملي ــا م ــنظم ليتواني ت
املتعلق بتأثري الرتاعـات املـسلحة علـى        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بأحكام قرار جملس أمن األمم املتحدة       

املتعلـق بـالعنف اجلنـسي      ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠كة املرأة يف بناء السالم، والقرار       أمن النساء ومشار  
  .يف الرتاعات املسلحة
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د األفــراد العــسكريون احملترفــون يف أثنــاء تدريبــهم اســتعدادا للعمليــات الدوليــة   يــزّوو - ١٦٨
 ا قـرار مبعلومات قانونية عن احلماية احملددة لألطفال والنساء يف الرتاعات املسلحة، مبـا يف ذلـك           

ال يوجـد يف ليتوانيـا      بيـد أنـه     ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس أمن األمم املتحدة     
اختصاصيون ذوو كفاءات متكنهم من إلقـاء حماضـرات عـن حالـة املـرأة يف الرتاعـات املـسلحة                    

ولـذلك، فـإن    . واحتياجاهتا احملددة يف أثناء الرتاعات وعن مشاركة النساء يف العمليات الدولية          
ــوطين  الرب ــامج ال ــة للمــرأة والرجــل   اخلــاص ن ــالفرص املتكافئ ــدبريا  ٢٠١٤-٢٠١٠ب  يتــضمن ت

 تـدريب خـرباء ميكنـهم إلقـاء حماضـرات       :٢٠١٢ و   ٢٠١١خاصا من املقـرر تنفيـذه يف عـامي          
ــة        ــات دولي ــادرين للمــشاركة يف بعث ــدنيني املغ ــراد العــسكريني وامل ــام األف ــل أم ــذا القبي . مــن ه

وزارة اخلارجيــة فريقــا عــامال مــشتركا بــني املؤســسات لوضــع   لت  شــكّ،وباإلضــافة إىل ذلــك
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥خطة عمل خاصة لتنفيذ قرار جملس أمن األمم املتحدة 

  
  ٩املادة     

ــوز١٥يف  - ١٦٩ ــه / مت ــا      ٢٠٠٨يولي ــدا متعلق ــا جدي ــا قانون ــة ليتواني ــان مجهوري ــد برمل ، اعتم
وبـالرغم مـن   . ٢٠٠٢سـبتمرب  /يلـول  أ ١٧عن الصيغة السابقة لقـانون       استعيض به    )٣٠(باملواطنة

مهورية ليتوانيا املتعلق باملواطنة، فـإن الـشروط والقواعـد واألسـس الـيت              القانوين جل نظام  التغيري  
. القانون تظل خاليـة مـن التمييـز بـني اجلنـسني           حبكم  حتكم اكتساب اجلنسية الليتوانية وفقداهنا      

هوريــة ليتوانيــا احلكــم القاضــي بــأن مجيــع  أُبقــي يف القــانون اجلديــد املتعلــق باملواطنــة جلم وقــد 
ــسياسية       ــة واالقتــصادية وال ــع احلقــوق واحلريــات االجتماعي ــا هلــم مجي ــة ليتواني مــواطين مجهوري
والشخــصية املكرســة واملكفولــة بالدســتور والقــوانني والــصكوك القانونيــة األخــرى جلمهوريــة  

واملعاملــة باملــساواة أمــام . ا فيهــاليتوانيـا فــضال عــن االتفاقــات الدوليـة الــيت تكــون ليتوانيــا طرفـ   
  .القانون مكفولة جلميع مواطين مجهورية ليتوانيا دون أي اعتبار جنساين

يــؤدي إىل ه ال حيــدد قــانون املواطنــة أيــضا املبــدأ القاضــي بــأن عقــد الــزواج أو فــسخ  - ١٧٠
يــا الــذي وبالتحديــد، يــنص القــانون علــى أن مــواطن مجهوريــة ليتوان. فقــدان اجلنــسية الليتوانيــة

يعقد أو يفسخ زواجا مع مواطن دولة أخرى أو مـع شـخص عـدمي اجلنـسية لـن يفقـد بـصورة                       
  .آلية جنسيته الليتوانية

  
  ٢الفقرة     

ينص قانون املواطنة جلمهورية ليتوانيا على أن الطفل الـذي يكـون واحـد علـى األقـل             - ١٧١
 آليـة سـواء كـان ذلـك الطفـل قـد             من والديه مواطنا ليتوانيا يكتسب اجلنسية الليتوانيـة بـصورة         

__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ٣٢٩٣-٨٣اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٠(  
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ويكتـسب الطفـل اجلنـسية الليتوانيـة سـواء كـان       . ُولد داخل إقليم مجهورية ليتوانيـا أو خارجـه        
  . هو األب أو األماجلمهورية الليتوانيةمواطن 
ــساب       - ١٧٢ ــد يف تنقــيح شــروط اكت ــة اجلدي ــانون املواطن ويتمثــل أحــد املقاصــد العتمــاد ق

لــوالدة والتنــصيص، متــشيا مــع مبــدأ اكتــساب اجلنــسية الليتوانيــة عنــد  اجلنــسية الليتوانيــة عنــد ا
من دستور مجهورية ليتوانيا، على أن الطفـل الـذي يكتـسب    ) ١ (١٢الوالدة املكرس يف املادة   

جنــسية دولــة أخــرى باإلضــافة إىل اجلنــسية الليتوانيــة ســيكون مواطنــا جلمهوريــة  عنــد الــوالدة 
وينص القانون على أن اجلنسية الليتوانيـة ُتمـنح   . تنيساب جنسّيليتوانيا، أي أنه حيق للطفل اكت 

عند الوالدة ليس فقط للطفل الذي يكون والداه مواطنني ليتوانيني بـل وكـذلك للطفـل الـذي                   
واطنــا ليتوانيــا ســواء كــان قــد ُولــد داخــل إقلــيم مجهوريــة ليتوانيــا   فقــط ميكــون أحــد والديــه 

  )).١ (٩املادة (خارجه  أو
مــن قــانون املواطنــة علــى أن اللقــيط أو الطفــل الــذي يعــيش يف  ) ٢ (١١املــادة تــنص  - ١٧٣

فُقـد   إقليم مجهورية ليتوانيا والذي تكون هوية أحد والديه أو كليهما جمهولة أو الذي تـويف أو            
 يف حالــة وجــود -أحــد والديــه أو كالمهــا أو الــذي أقــر مبوجــب القــانون بعجــز أحــد والديــه  

 أو الطفـل الـذي مت تقييـد         ، وفقـا لإلجـراءات املعتمـدة      ،لديـه االثـنني    أو وا  -واحد منهما فقـط     
ومت وضـعه يف كفالـة دائمـة،        ، إن كـان أعزبـا أو عازبـة،          حقوق والديه معا أو حقـوق أحـدمها       

وتـنص  . يكون للطفـل مركـز آخـر   سيكون مواطنا ليتوانيا ما مل تظهر ظروف يتعني بسببها أن       
 جنــسيتهما ،كليهمــا  أو، حالــة فقــدان أحــد الوالــدين مــن القــانون علــى أنــه، يف ) ٢ (٨املــادة 

ــة عــشرة      ــغ ســن الثامن ــذي مل يبل ــة يفقــد الطفــل ال ــة   (الليتواني ــصيغة القدمي ــة عــشرة يف ال الرابع
بيد أن هذا القانون لن ينطبـق إذا كـان الطفـل سيـصبح عـدمي           . تلك اجلنسية هو أيضا   ) للقانون

  .اجلنسية نتيجة لتغيري جنسية والديه
  

  ١٠ة املاد    
أن الفـرص املتكافئـة هـي أحـد          علـى    )٣١(ينص قانون مجهورية ليتوانيـا املتعلـق بـالتعليم         - ١٧٤

ــا، وأن يكفــل   : املبــادئ املوجهــة لنظــام التعلــيم  جيــب أن يكــون نظــام التعلــيم منــصفا اجتماعي
، مجيع األشخاص دون اعتبار لنوع اجلنس، أو العرق، أو االنتماء اإلثـين، أو اللغـة        بني  املساواة  

، أو اآلراء، وأن يــضمن لكـل فــرد  اتاألصـل، أو املركــز االجتمـاعي، أو الــدين، أو املعتقـد    أو
إمكانيـــة احلـــصول علـــى تعلـــيم وبلـــوغ مـــستوى التعلـــيم العـــام واحلـــصول علـــى مؤهـــل            

ــيم ــستوى     التعلـ ــسني مـ ــة لتحـ ــروف املواتيـ ــئ الظـ ــدائي، وأن يهيـ ــل أو الاالبتـ ــساب التأهيـ كتـ
  .جديدة مؤهالت

__________ 

 .٢٠٠٣ لعام ٢٨٥٣-٦٣؛ والعدد ١٩٩١ لعام ٥٩٣-٢٣اجلريدة الرمسية، العدد   )٣١(  
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ك مدارس التعليم العام الليتوانية تضمن لكل شخص فرصا متكافئة للحـصول            ومل تنف  - ١٧٥
ــيم  ــدائي وا  . علــى تعل ــل االبت ــيم قب ــدرج التعل ــيم وين ــانوي ضــمن   لتعل ــدائي واألساســي والث البت

  .ل األساس للتعلم مدى احلياةشكّياألولويات القصوى لسياسة التعليم و
يف ليتوانيـا   ملدرسـة العاملـة     طور ما قبـل ا    ة ل ربوي بلغ عدد املؤسسات الت    ٢٠٠٩يف عام    - ١٧٦
 مدرسـة عامـة   ١٩٤وقد كان لـ .  يف الريف١٣٦ يف املناطق احلضرية و    ٥٠٦:  مؤسسة ٦٤٢

عـدد  ازداد باسـتمرار    ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٤ويف الفتـرة    . أقسام للتربية التحضريية للتعليم االبتـدائي     
لطـور مـا قبـل املدرسـة      التربيـة   الذين التحقـوا مبؤسـسات       أعوام   ٦-١األطفال يف الفئة العمرية     

 ألـف طفـل مـسجلني يف مؤسـسات          ٩٣,٧ كان   ٢٠٠٩ويف عام   . أو التعليم السابق لالبتدائي   
أقسام التعليم التحضريي لالبتـدائي يف املـدارس العامـة، وميثـل     لطور ما قبل املدرسة ويف   التربية  
يف هـذا    الفجـوة كـبرية       يف املائة من جممـوع األطفـال يف تلـك الفئـة العمريـة؛ بيـد أن                 ٥٥ذلك  

ــة  الــصدد  ــاطق الريفي ــاطق ٧٢,٦بلغــت النــسبة : بــني أطفــال احلــضر وأطفــال املن ــة باملن  يف املائ
 يف املائــة مــن ٤٨,٣ومثلــت الفتيــات .  يف املائــة باألريــاف٢٢,٨مل تتجــاوز لكنــها احلــضرية 

  .دجمموع األطفال املسجلني يف مؤسسات التربية السابقة للتعليم النظامي يف البال
ــذ  - ١٧٧ ــول١من ــبتمرب / أيل ــك كــل املؤســسات   ٢٠٠٧س ــل    ، مل تنف ــا قب ــور م ــة لط التربوي

واخلاصـة علـى الـسواء، تتـوىل بنفـسها وضـع مناهجهـا الدراسـية وفقـا                  املدرسة، العمومية منها    
ينص عليه وصف املعايري لوضـع املنـاهج الدراسـية لطـور مـا قبـل املدرسـة الـذي وافـق عليـه                  ملا

أبريـل  /نيـسان  ١٨ املـؤرخ  ISAK-672لعلم جلمهورية ليتوانيا مبوجب األمر رقـم    وزير التربية وا  
ولتــأمني أقــصى جــودة للتعلــيم قبــل االبتــدائي ســينقح ذلــك الوصــف يف مــستقبل   . )٣٢(٢٠٠٥
التقاليـد واحتياجـات    آخذة يف احلـسبان     وستضع املؤسسات التربوية مناهجها الدراسية      . قريب

لية، وقدراهتا اخلاصة، واملميـزات احملـددة اإلقليميـة، والـصكوك     األطفال واألسر واجلماعات احمل 
وهلذا الغرض، ميكن أن تـستعمل املنـاهج الدراسـية          . القانونية اليت حتكم التربية املبكرة لألطفال     

  .لطور ما قبل االبتدائي اليت أوصت هبا هيئة خرباء معنية بالتعليم االبتدائي
الدراسـية للتعلـيم    لوصـف املنـاهج     اسـي يف ليتوانيـا وفقـا        ينظم التعليم االبتـدائي واألس     - ١٧٨

أغـسطس  / آب٢٦ املـؤرخ  ISAK-2433االبتدائي واألساسي املوافق عليها مبوجـب األمـر رقـم     
حتدد تلـك املنـاهج العامـة للتعلـيم االبتـدائي           . )٣٣( لوزير التربية والعلم جلمهورية ليتوانيا     ٢٠٠٨

.  االتـساق والتيـسر واجلـودة للتعلـيم يف البلـد بأسـره             واألساسي على النطاق الوطين بغية تـأمني      
س علـى   ووتتقيد املدارس وكذلك املدرسون باملناهج الدراسية العامة يف صـياغة حمتويـات الـدر             

__________ 

 .٢٠٠٥ لعام ١٧٥٢-٥٢اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٢(  

 .٢٠٠٨ لعام ٣٨٤٨-٩٩اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٣(  
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مستوى املدرسة والقسم عن طريق تكييفها مـع احتياجـات فـرادى األقـسام وفـرادى التالمـذة                  
ويف املــدارس، تقــوم . كنــة تبعــا لقــدراهتملكــي يــتمكن التالمــذة مــن حتقيــق أفــضل النتــائج املم 

حمتويات التدريس على أسـاس مبـادئ التنميـة املـستدامة للمجتمـع مـع التركيـز بـصورة خاصـة             
على التنوع الثقايف والبيولوجي وتنوع املميزات الفيزيائية للمناطق، وعلى املـسؤولية عـن البيئـة        

ت املدنيـة واحلـد مـن الفقـر، وعلـى تغـري             على املستويني احمللي والعـاملي، وعلـى مراعـاة الواجبـا          
ــتم حتقيــق       ــسانية، ومــا إىل ذلــك، وي ــة، والعــدل، والــصحة، واملــساواة اجلن ــاخ، والدميقراطي املن

والقــصد مــن هــذا هــو التأكــد مــن أن . تكامــل كــل ذلــك يف حمتويــات خمتلــف مــواد التــدريس 
س املختلفني مـن حيـث   التعليم األساسي سُيكسب الطفل كفاءات عامة متكنه من أن حيترم النا   

 والــسن، وأن يتــسامح معهــم ،الثقافــة، ونــوع اجلــنس والفئــات االجتماعيــة الــيت ينتمــون إليهــا 
حقوقه وواجباته وحقوق وواجبـات اآلخـرين ويـدرك أنـه عـضو يف اجلماعـة احملليـة ويف          يعلم  و

الـــيت وتوضـــع الـــصيغة النهائيـــة لربنـــامج التعلـــيم األساســـي يف ضـــوء تقيـــيم للنتـــائج  . اجملتمـــع
وحيصل التالمذة الذين أكملوا بنجاح برنامج التعليم األساسي علـى شـهادة بـأهنم       . إحرازها مت

  .اكتسبوا تعليما أساسيا
ذ برنامج التعليم الثانوي وفقا لوصف منهاج الدراسة للتعليم الثانوي املوافـق عليـه        ينفّ - ١٧٩

وزير التربيــة والعلــم   لــ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ املــؤرخ ISAK-1387مبوجــب األمــر رقــم   
ويقوم منهاج الدراسـة للتعلـيم الثـانوي علـى أسـاس املبـدأ الـذي يقـضي             . )٣٤(جلمهورية ليتوانيا 

بأن تكون املواد املدّرسة متمايزة وخمتلفة تبعا الختالف احتياجات األطفال وميوهلم وقـدراهتم              
اد ذات الــصلة مبجــال بغيــة متكــني هــؤالء األطفــال مــن ختطــيط حيــاهتم املهنيــة ومــن انتقــاء املــو 

عتــرب وُي.  والــدروس الــيت تناســبهم مــن بــني مــا هــو معــروض علــيهم،التخـصص الــذي اختــاروه 
ــات التخــرج أشخاصــا       ــانوي وجنحــوا يف امتحان ــيم الث ــامج التعل ــوا برن ــذين أكمل الدارســون ال

  .حاصلني على تعليم ثانوي ويتم إثبات ذلك بشهادة
ه الطلبــة ومــا يكتــسبونه مــن علــم علــى أي حتيــز  ال ينطــوي تقيــيم التقــدم الــذي حيــرز - ١٨٠

وقــد مت توحيــد عمليــات ذلــك التقيــيم يف التعلــيم األساســي وامتحانــات التخــرج يف  . جنــساين
التعليم الثانوي يف مجيع مدارس الـبالد دون اعتبـار للمنطقـة الـيت توجـد هبـا املدرسـة أو صـنف            

  .املؤسسة التعليمية أو نوع جنس التلميذ
 مدرســـة للتعلـــيم العـــام ١ ٣٦٤ كـــان التعلـــيم جاريـــا يف ٢٠١٠-٢٠٠٩رة يف الفتـــ - ١٨١

 يف املائــة فتيــات، وكانــت حــصة تالمــذة   ٤٩,٣ منــهم ٤٤٠ ٥٠٤وكــان جممــوع الدارســني  
ويف ).  يف مـــدارس ريفيـــة تلميـــذا٩٣ ٨٥٢( يف املائـــة ٢١,٣املـــدارس الريفيـــة مـــن اجملمـــوع 

__________ 

 .٢٠٠٧ لعام ٢٠٥٠-٥٣؛ والعدد ٢٠٠٦ لعام ٢٩٣٠-٧٦اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٤(  
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 يف املائـة مـن جممـوع    ٩٢( تلميـذ    ألـف  ٤٧,٣ ُسلمت شـهادات التعلـيم األساسـي إىل          ٢٠٠٩
 يف املائـة،    ٨٦ ألـف منـهم، أي       ٤٠,٧وقـد واصـل     ) السكان الذين بلغوا سن الـسادسة عـشرة       

 يف املائـة مـن      ٧٩ يف املائـة مـن الفتيـات و          ٩٢(مرحلـة التعلـيم الثـانوي       دراستهم حىت أكملـوا     
 التعلـيم الثـانوي    ألف تلميذ دراستهم يف مرحلة٣٨,٤ أيضا، أكمل ٢٠٠٩ويف عام   ). الفتيان

 يف املائـــة مـــن جممـــوع التالمـــذة الـــذين يلغـــوا الـــسنة األخـــرية مـــن  ٩٣بنجـــاح وميثـــل ذلـــك 
  .املرحلة تلك
وضـــعت املـــدارس ومؤســـسات التـــدريب املهـــين ومراكـــز الـــشباب ومراكـــز التربيـــة  - ١٨٢

 ومؤسسات التعليم غـري النظـامي أنظمـة لتقـدمي املـشورة والتوجيـه وأقامـت نقـاط إعـالم مهـين                     
ووافــق وزيــر التربيــة والعلــم ووزيــر الــضمان . ودّربــت مــوظفني علــى العمــل فيهــاجمهــزة تقنيــا 

 علــى ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٩ املــؤرخ ISAK-739/A1-116االجتمــاعي والعمــل بــاألمر رقــم 
املعلومــات واخلــدمات االستــشارية املهنيــة اهلادفــة إىل مــساعدة النــاس علــى    مــن االحتياجــات 

. احلصول على وظيفـة   على  ص املتاحة يف ميدان التعليم والتدريب والعمالة و       االستفادة من الفر  
 ،يف نفــس الوقــتووقــد اســتهدفت هــذه اخلــدمات، بطريقــة خاليــة مــن التمييــز بــني اجلنــسني   

األشخاص الذين مل تبدأ حياهتم املهنية بعـد واألشـخاص الـذين سـبق هلـم أن اشـتغلوا مـن قبـل                       
  .لعملمن العاطلني وأرباب اكال وكذلك 
حتـسني   علـى اكتـساب مـؤهالت أو      الناس  إن القصد من التدريب املهين هو مساعدة         - ١٨٣

وتـوفر املـدارس املهنيـة تـدريبا مهنيـا          .  للمـشاركة يف سـوق العمـل املـتغري         م، وإعداده ممؤهالهت
ويـؤدي إكمـال    . جيـري تطبيـق بـرامج تدريبيـة خمتلفـة         . أوليا ألشخاص بلغوا سن الرابعة عشرة     

تدريب يف تلك املدارس بنجاح إىل احلصول على شهادة مهنية أو على وثيقة إلثبـات               لابرنامج  
وحيصل التالمذة الذين أكملوا بنجاح، وبالتوازي مع برنامج التدريب املهين، برنـامج            . التأهيل

تعليم أساسي على شهادة التعليم األساسي وحيصل الذين أكملوا بنجاح برنـامج تعلـيم ثـانوي                
ويتـسم نظـام   . تحانات التعليم الثانوي علـى شـهادة التخـرج مـن التعلـيم الثـانوي             وجنحوا يف ام  

التدريب املهين باإلنصاف؛ وهو يكفل املساواة بني مجيع األشخاص دون مراعاة لنـوع اجلـنس       
الدين أو املعتقـدات أو اآلراء؛       أو العرق أو اجلنسية أو اللغة أو األصل أو املركز االجتماعي أو           

نظام لكل شـخص أيـا كـان جنـسه إمكانيـة احلـصول علـى تـدريب مهـين جيـد                      ويكفل ذلك ال  
واكتــساب شــهادة التأهيــل األوىل، كمــا يهيــئ الظــروف املواتيــة لرفــع مــستوى التأهيــل احلــايل 

  .اكتساب مؤهالت جديدة واالستفادة مجيع املزايا اليت تنطوي عليها الدراسات أو
 إىل ٥٩كانــت نــسبة الفتيــات إىل الفتيــان ، ٢٠٠٩/٢٠١٠يف بدايــة الــسنة الدراســية  - ١٨٤
 مدرسة مهنيـة وبلـغ جممـوع        ٧٨ويف أثناء السنة الدراسية ذاهتا كانت توجد يف ليتوانيا          . ١٠٠
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 ألــف طالــب علــى تعلــيم  ٧,٧، حــصل ٢٠٠٩ويف عــام .  شخــصا٤٧ ٨٨٦  فيهــاالدارســني
 ٤ ٠٠٠ا  ُسـجلت زيـادة قـدره    ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف الـسنة الدراسـية      .  أيضا ثانوي وعلى مهنة  

 يف املائـة باملقارنـة مـع الـسنة          ٩شخص يف عدد التالمذة املسجلني يف املدارس املهنية أي بنسبة           
 املـدارس  يفوقد هيمن الرجـال  . الدراسية السابقة، مسجلة بذلك رقما قياسيا يف العقد املاضي        

ومشلـت  . ات يف املائـة للطالبـ  ٣٧,٣ يف املائـة مـن طلبتـها مقابـل           ٦٢,٧لوا نـسبة    املهنية إذ شـكّ   
 يف  ٩٦(واهلندسـة املعماريـة والبنـاء       )  يف املائـة   ٩٨(ها الرجال اهلندسـة     فيالدراسات اليت هيمن    

، يف حــني كــان حــضور الفتيــات مهيمنــا يف جمــاالت مهنيــة مثــل  ) يف املائــة٩٨(والنقــل ) املائــة
األغذيـة  قـدمي   والفنـادق واملطـاعم وت    )  يف املائـة   ٩٨(الرعاية االجتماعية أو التمريض أو احلالقة       

  ). يف املائة٧٦(يف األماكن العامة 
متــارس مــدارس التعلــيم العــايل يف مجهوريــة ليتوانيــا أنــشطتها علــى أســاس االســتقالل    - ١٨٥

الذايت أكادمييا وإداريا واقتصاديا وماليا وفقا ملبدأ احلوكمة الذاتية واحلرية األكادمييـة علـى حنـو                
والـنظم األساسـية     )٣٥(يـا وقـانون التعلـيم العـايل والبحـث         ما هو حمدد يف دستور مجهوريـة ليتوان       

وميكــن لطلبــة كــل . كليــاتوتــصّنف مــدارس التعلــيم العــايل إىل جامعــات و. للمــدارس العليــا
رة اعتبار لنوع اجلنس احلـصول علـى إجـازة أكادمييـة ألسـباب مـربّ          مدارس التعليم العايل، دون     

ة وإجـازة الوالـدين إىل أن يبلـغ عمـر الطفـل           مثل املشاكل الصحية، مبـا يف ذلـك إجـازة األمومـ           
  .ثالث سنوات

أو املهـارات  /ر البحـث التطبيقـي و  ر دراسـات جامعيـة وتطـوّ      الكلية مدرسـة عليـا تـوفّ       - ١٨٦
وتركز الدراسات يف الكليـات علـى إعـداد الطلبـة ملمارسـة أنـشطة مهنيـة وعلـى تـوفري                     . املهنية

. دة كفاءة مهنية على أساس حبـث تطبيقـي        أو شها /السبل للحصول على شهادة بكالوريوس و     
دراسـة يف كليـة علـى شـهادة بكـالوريوس           الوحيصل األشخاص الذين يكملون بنجاح برنـامج        

الدراســية  ويف الــسنة. يف اجملــال ذي الــصلة أو علــى شــهادة بكــالوريوس وشــهادة تأهيــل مهــين 
 ٥٦ ٧٠٤ كليـــة بلـــغ العـــدد الكلـــي لطلبتـــها ٢٣ كانـــت توجـــد يف ليتوانيـــا ٢٠٠٩/٢٠١٠

 يف املائـة مـن املـوظفني       ٧٥وقـد مثلـت النـساء       .  منـهم   يف املائـة   ٥٧,٦أشخاص مثلت الفتيات    
الـــصحافة : وهتـــيمن الفتيـــات يف امليـــادين التاليـــة باملـــدارس العليـــا. البيـــداغوجيني يف الكليـــات

ة ، الدراسـات البيداغوجيـ    ) يف املائـة   ٩١,٥(، اخلـدمات االجتماعيـة      ) يف املائة  ٩٤,٣(واإلعالم  
وتـشمل امليـادين الـيت يهـيمن فيهـا الرجـال       ).  يف املائـة   ٨٦,٩(، الرعاية الصحية    ) يف املائة  ٩٢(

، اهلندســة املعماريــة ) يف املائــة٩١,٥(، احلواســيب ) يف املائــة٩٦(اهلندســة واملهــن املتــصلة هبــا  
  ). يف املائة٧٩,٩(، خدمات النقل ) يف املائة٧٩,٩(والبناء 

__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٢١٤٠-٥٤اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٥(  
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ا حيــصل فيهـا الطلبـة علـى تعلــيم جـامعي، وهـي جتـري البحــوث       اجلامعـة مدرسـة عليـ    - ١٨٧
أو تنمـي الفـن االحتـرايف علـى مـستوى           /، و )االجتماعية، الثقافيـة  (وتساهم يف التنمية التطبيقية     

 جامعة بلغ العـدد     ٢٣ كانت توجد يف ليتوانيا      ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف بداية السنة الدراسية     . عال
ــها   ــي لطلبت ــساء  ١٤٤ ٣٠١الكل ــة٦٠,٢ مثلــت الن ــهم والرجــال   يف املائ ــة٣٩,٨ من .  يف املائ

 يف  ٤٦ يف املائـة نـساء مقابـل         ٥٣(أن النساء يـشكلن احلـصة الكـربى مـن سـكان ليتوانيـا                ومبا
أقـل إقبـاال مـن النـساء علـى          كـثريا مـا يكونـون       فإن هذه األرقام تظهر أن الرجال       ) املائة رجاال 

احملاضـرين يف اجلامعـات مـن النـساء ومـن           وينبغـي مالحظـة أن أعـداد        .  العـايل  ممواصلة تعليمه 
ومــن بــني طلبــة اجلامعــات،  .  يف املائــة٥٠,٢تبلــغ حــصة الرجــال  الرجــال متــساوية تقريبــا إذ

والرعايـة  )  يف املائـة   ٨٩(وعلـم الـنفس     )  يف املائة  ٨٧,٥(هتيمن النساء يف اخلدمات االجتماعية      
)  يف املائــــة٧٧( اإلنــــسانية والدراســــات البيداغوجيــــة والعلــــوم) يف املائــــة ٧٩,٨(الــــصحية 

ينبغــي مالحظــة أن الفــارق النــسيب يف األعــداد بــني الرجــال       و.  يف املائــة٧٨,٧(والــصحافة 
 يف علـوم الطبيعـة والتكنولوجيـا        ٢٠٠٨-٢٠٠٣طفيفا يف خالل الفترة     رتفاعا  والنساء سجل ا  

لـف يف    يف األ  ٣٣,٥ إىل   ٢٠٠٣ يف األلف يف     ٣٢,٣ودراسات البحوث التطبيقية، وذلك من      
 نـسمة يف الفئـة      ١ ٠٠٠ رجـال عـن كـل        ٢٤ امـرأة و     ١١٢ كانـت    ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٩
؛ وقـد   قد أكملوا دراساهتم يف الرياضيات أو العلـوم الطبيعيـة أو التكنولوجيـا            ٢٩-٢٠العمرية  

 خترج مـن    ٢٠٠٩ويف عام   . كان هذا املؤشر ثاين أكرب مؤشر يف االحتاد األورويب بعد الربتغال          
وبلغـت نـسبة    .  يف املائـة منـهم نـساء       ٦٦ ألـف طالـب كانـت        ٤٤,٦عليـا يف ليتوانيـا      املدارس ال 

 يف ٥٥ يف املائة من جمموع احلاصلني علـى شـهادة البكـالوريوس أو املاجـستري و     ٦١,٥النساء  
  .املائة من حاملي شهادة الدكتوراة

 نظــام التعلــيم توجــد يف ليتوانيــا مــشكلتان رئيــسيتان متــصلتان باملــساواة اجلنــسانية يف  - ١٨٨
أوال، تشغل النساء الاليت حصلن على تعليم جامعي وظائف ال يرّجح أن تـساعد علـى           : العايل

حتسني حيـاهتن الوظيفيـة وزيـادة دخلـهن مثلمـا هـي احلـال بالنـسبة للرجـال، وثانيـا، ال تـشغل                        
ذيـة  النساء الباحثات سوى عدد منخفض بصورة غـري متناسـبة مـن الوظـائف األكادمييـة والتنفي      

  .يف أعلى املستويات
 املـؤرخ   ISAK-1600لتحسني هذه احلالة، وافقت وزارة التربية والعلم، مبوجب األمر           - ١٨٩
 علــى اســتراتيجية لتحقيــق فــرص متكافئــة للمــرأة والرجــل يف التعلــيم ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢

. م العـايل  العايل هتدف إىل وضـع أسـاس مـتني وحقيقـي للمـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال التعلـي                     
تعزيــز املــساواة بــني ”ولتنفيــذ التــدابري املتوخــاة يف االســتراتيجية، جيــري حاليــا تنفيــذ مــشروع  

؛ ميّول هذا املشروع من اعتمادات االحتاد األورويب للدعم اهليكلي املخصصة للفتـرة             “اجلنسني
، وهـو جـزء     “نشر املعرفـة بـشأن البحـث والتطـوير        ”، يف إطار برنامج فرعي      ٢٠١٣-٢٠٠٧
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 كـانون   ٣ املـؤرخ    ISAK-2335 املوافـق عليـه بـاألمر رقـم          “احلياة املهنية للبـاحثني   ” برنامج   من
وكجـزء مـن تنفيـذ هـدف        . )٣٦( لوزير التربيـة والعلـم جلمهوريـة ليتوانيـا         ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ــة علــى أعلــى املــستويات؛      ” ــسعي إىل احلــصول علــى شــهادات أكادميي ــرأة علــى ال تــشجيع امل
 املنـدرج يف إطـار الربنـامج الـوطين          “ طلـب العلـم علـى املـستوى اجلـامعي          تشجيع الرجال على  

، مت التخطـيط إلصـدار توصـيات إىل        ٢٠١٤-٢٠١٠اخلاص بالفرص املتكافئة للمرأة والرجـل       
ــة للبـــاحثني          ــدأ الفـــرص املتكافئـ ــصوص إعمـــال مبـ ــايل والبحـــث خبـ ــسات التعلـــيم العـ مؤسـ

  .ورجاال نساء
  

  )ب(الفقرة الفرعية     
ــ - ١٩٠ ــالتعليم نفــس امل  يكف ــق ب ــانون املتعل ــاهجل الق ــيم، وأدوات  ن ــق التعل  الدراســية، وطرائ

التــدريس، واملبــاين، واملعــدات، بالتــساوي وعلــى نفــس املــستوى مــن اجلــودة، جلميــع مــدارس  
ــة . التعلــيم العمــومي ــة مدرســة خمصــصة حــصريا    ٢٠٠٩ويف بداي ــا أي  مل يعــد يوجــد يف ليتواني

وال تعتـزم ليتوانيـا فـتح أيـة مدرسـة مـن هـذا القبيـل يف                ) الرجـال (أو الفتيـان    ) النـساء (للفتيات  
ــستقبل ــشجع        . امل ــصرية ست ــة الع ــة الليتواني ــى أن املدرس ــدائي عل ــيم االبت ــامج التعل ــد برن ويؤك

  .العالقات املتبادلة املتناغمة بني الفتيان والفتيات
ــة ال   - ١٩١ ــا ال يرغــب الرجــال كــثريا يف ممارســة مهن ــة   يفتــدريسويف ليتواني  مؤســسة تربوي

 يف  ٩٩,١مثلت حصة املرأة من وظائف التدريس يف تلك املؤسـسات           : لطور ما قبل االبتدائي   
ــة يف عــام   ــاطق احلــضرية عــدد أكــرب بكــثري مــن     . ٢٠٠٩املائ ويعمــل يف هــذه املؤســسات باملن

ثلـون  املدرسني ذوي شهادات التعليم العايل واملؤهالت الفنية مما يوجد يف املناطق الريفية، إذ مي             
  . يف الريف من جمموع املوظفني البيداغوجيني٥٣,٨ يف املائة يف احلضر و ٧٠على التوايل 

وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم والفــرص املتكافئــة يف املــدارس الريفيــة     - ١٩٢
ــغ        ــاف يبلــ ــدارس األريــ ــال يف مــ ــدد األطفــ ــة أن عــ ــي مالحظــ ــضرية، ينبغــ  ٩٣ ٨٥٢واحلــ

 طفــال ٣٤٦ ٦٥٢ويف املــدارس احلــضرية ) مــن جممــوع أطفــال املــدارس يف املائــة  ٢١,٣ أي(
 عـن   ٢ م ١٨,٢؛ وتبلـغ املـساحة املخصـصة للمـدارس          ) يف املائة مـن ذلـك اجملمـوع        ٧٨,٧أي  (

ويعمـل يف املـدارس احلـضرية    .  يف املـدارس احلـضرية   ٢ م ١١,١كل تلميذ يف املدارس الريفية و       
 يف املائة مـن     ٩١,١اغوجية العليا إذ تبلغ نسبتهم      عدد أكرب من املدرسني ذوي الشهادات البيد      

 يف املائـــة يف ٨٦,١جممـــوع املـــوظفني البيـــداغوجيني يف حـــني أن هـــذه النـــسبة ال تتجـــاوز       
  .الريفية املدارس

__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ٢٦١-٧الرمسية، العدد اجلريدة   )٣٦(  
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ــة وجــود فــوارق فيمــا بــني مــستويات      - ١٩٣ ــة والدولي ــة الوطني يتــبني مــن التقييمــات املقارن
رة عامة، تتفوق الفتيـات علـى الفتيـان إمجـاال يف هـذا              بصو. التحصيل العلمي للفتيات والفتيان   

وتكمن احلالة األكثر إثارة للقلـق يف تعلـم         . امليدان، لكن احلالة ختتلف من مادة دراسة ألخرى       
. اللغــة الليتوانيــة األصــلية حيــث تتفــوق الفتيــات كــثريا علــى الفتيــان يف مجيــع الفئــات العمريــة  

الليتوانيـة إىل أدىن مـستوى يف املـدارس الريفيـة ومـدارس             وينحدر حتصيل الفتيان يف مادة اللغـة        
ــسبيا  ــدن الـــصغرية نـ ــات    . املـ ــيات والدراسـ ــاديت الرياضـ ــان مـــستوى التحـــصيل يف مـ ــد كـ وقـ

حتقـق الفتيـات يف املـستويات العليـا نتـائج أفـضل             : االجتماعية متغريا أيضا يف السنوات األخرية     
 رسب يف امتحانات آخـر الـسنة الدراسـية       ٢٠٠٩ويف عام   . من نتائج الفتيان يف هاتني املادتني     

  . يف املائة منهم٣٠ يف املائة تقريبا من أطفال مدارس التعليم العمومي، ومثلت الفتيات ١
 عــن طريــق إدراج النــصوص الالزمــة يف لوائحهــا التنظيميــة،  ،تــضمن املــدارس املهنيــة - ١٩٤

 مــن مكتبــة املدرســة ومرافقهــا متكــني مجيــع أطفــال املــدارس مــن االســتفادة علــى قــدم املــساواة
رافــق، واملبيــت املدرســي، والوصــول إىل املالتــدريس ومعينــات الرياضــية، والكتــب املدرســية، و

أجهـزة احلوكمــة الذاتيــة للمــدارس، واأللعــاب والتمـارين الرياضــية، وفــرص متــساوية الختيــار   
 وفقـا لالحتياجـات     وتوضع مناهج التـدريب املهـين     . وسائل أخرى للتعبري الذايت، وما إىل ذلك      

للكفاءات املهنية واملهارات العامة يف امليدان ذي الصلة دون اعتبار للمكـان الـذي سـتطبق فيـه              
النظـام املفتـوح لإلعـالم وتقـدمي     ”وال يتـضمن   .  مدارس مهنية ريفية أو حضرية     -تلك املناهج   

حــصرا أي منــهاج علــى اإلطــالق للتــدريب املهــين املخــصص  ) AIKOS( “املــشورة والتوجيــه
 الـصادر عـن وزيـر     ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٧ املـؤرخ    V-1435األمـر رقـم     (للنساء أو للرجـال     

اإلجـــراءات لوضـــع منـــاهج التـــدريب املهـــين الرمسيـــة  ”التربيـــة والعلـــم بـــشأن املوافقـــة علـــى  
  .)٣٧(“عليها واملوافقة

  
  )ج(الفقرة الفرعية     

 باســتمرار، ىلتربيــة جيــر مل ينفــك إصــالح نظــام وعمليــة ا ،االســتقاللاســتعادة منــذ  - ١٩٥
يتم حتديث الكتب املدرسية ومناهج الدراسة بانتظام لكي تـنعكس فيهـا تـصورات العـامل                 كما

ــسياسية  ــة وال ــد . العــصري والتطــورات االجتماعي ــد املــدارس  ”وتــنص بالتحدي إجــراءات تزوي
ب أمـر   املوافـق عليهـا مبوجـ    “بالكتب املدرسية وأدوات التدريس بشأن مواضـيع التربيـة العامـة          

 علـى أن    )٣٨(٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٩ املـؤرخ    ISAK-1051ا  وزير التربية والعلم جلمهورية ليتوانيـ     

__________ 

 .٢٠١٠ لعام ٥٤٣٦-١٠٥اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٧(  

 .٢٠٠٩ لعام ٢٤٥٠-٦١اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٨(  
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تباعهــا يف صــياغة نــص كتــاب مدرســي هــو مبــدأ   إالواجــب أحــد املبــادئ املنهجيــة األساســية  
الفــرص املتكافئــة، كمــا تقتــضي تلــك اإلجــراءات أن حتتــرم الكتــب املدرســية القــيم األساســية   

وأن تكـون خاليـة مـن التحامـل مـن حيـث نـوع اجلـنس،                 ميقراطي ولدولة ليتوانيـا     للمجتمع الد 
املركـز االجتمـاعي، أو العـرق، أو االنتمـاء إىل جمموعـة       السن، أو اإلعاقة، أو القـدرات، أو   أو

 كتــب -وقــد خلــص حتليــل نــوعي ألدوات التــدريس   . نــة، أو الــدين، أو املعتقــدات إثنيــة معّي
 كجـزء مـن حبـث بـشأن موضـوع      ٢٠١٠ ثانويـة أجـري يف عـام       مبعاهـد  ١٠مدرسية للدرجـة    

 إىل اسـتنتاج أن التعـابري املـستعملة         “التسامح والتربية املتعددة الثقافات يف املـدارس العموميـة        ”
  .تحاملخالية من الأهنا يف الكتب املدرسية تتسم بالعاملية و

يــد الدميقراطيــة واحلــد مــن  وتــشمل األهــداف احملــددة للتربيــة يف ليتوانيــا إعمــال التقال  - ١٩٦
ويهـدف نظـام التعلـيم      . اإلقصاء االجتماعي، والقضاء على الالمساواة، وتعزيـز التنـوع الثقـايف          

إىل تعزيـز التــسامح واالحتــرام وإىل الـتخلص مــن التحامــل ومــن القوالـب النمطيــة فيمــا يتــصل    
ــة يف اجملتمــع   ــرام   . مبختلــف اجملموعــات االجتماعي ــة،  وجيــري تعمــيم مواضــيع احت ــيم املدني الق

 يف خمتلـف املـواد املدّرسـة يف         ، والتربيـة اجلنـسية    والدميقراطية، والتسامح واملساواة بني اجلنـسني     
، أُصـدرت نـشرة بوصـفها إحـدى أدوات التـدريس وهـي              ٢٠٠٨ويف عـام    . مؤسسات التعليم 

ف  وألغــراض اســتعماهلا مــن طــر،“إمكانيــات تعزيــز املــساواة اجلنــسانية يف املدرســة”بعنــوان 
وتتضمن هذه النشرة معلومات للمدرسني عـن أهـداف         . املدرسني والبيداغوجيني االجتماعيني  

تعزيز املساواة بني اجلنسني يف املدرسة وتتـيح أدوات منهجيـة وتوصـيات ملـساعدهتم يف تنظـيم                   
  . األوسع نطاقاةاملدرسيألوساط التربية يف ذلك اجملال داخل القسم ويف ا

جامعـــة (، تتـــضمن هياكـــل ثـــالث مؤســـسات للتعلـــيم العـــايل   ويف الوقـــت احلاضـــر - ١٩٧
. مراكـز للدراسـات اجلنـسانية     ) فيلنيوس، وجامعة سياولياي، وجامعة الدراسـات التكنولوجيـة       

جتري هذه املراكز دراسات وحبـوث بـشأن املـساواة اجلنـسانية وتـضطلع بأنـشطة لزيـادة وعـي                    
 احليـاة الثقافيـة علـى الظـواهر االجتماعيـة            القوالـب النمطيـة املـستحدثة يف       ريأثتـ اجلمهور العام ب  

ومـــن بـــني األهـــداف الرئيـــسية ملراكـــز الدراســـات اجلنـــسانية إدمـــاج الدراســـات . وتطوراهتـــا
  .اجلنسانية يف عملية التعليم العامة باجلامعات

لفرص املتكافئـة للمـرأة     اخلاص با وكجزء من تنفيذ التدابري الواردة يف الربنامج الوطين          - ١٩٨
 مثــاين دورات دروس ٢٠٠٨ نظمــت وزارة التربيــة والعلــم يف عــام ،٢٠٠٩-٢٠٠٥ والرجــل

وأُنتجـت نـشرة    .  مـشاركا  ٣١٥تدريبية لتحسني املؤهالت بشأن املساواة اجلنسانية، حـضرها         
ــوان  ــز املــساواة اجلنــسانية يف املدرســة  ”بعن  بوصــفها أداة تــدريس يــستعملها  “إمكانيــات تعزي

وانُتقيت ألغراض التمويل سـبعة مـشاريع تربويـة غـري           . ماعيوناملدرسون والبيداغوجيون االجت  
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، ٢٠٠٩ويف عـام    . رمسية متعلقة باملساواة اجلنسانية وذلك عن طريق عملية لعـرض العطـاءات           
وحـضر  جنـسانيا للعمـل مـع األطفـال اإلنـاث والـذكور؛             ُنظم مؤمتر ملناقـشة املميـزات اخلاصـة         

  .واملتخصصني اآلخرين يف تقدمي املعونة لألطفالمن البيداغوجيني االجتماعيني  ٤٥املؤمتر 
بالرغم من التدابري العديدة اجلاري تنفيـذها، مـا زالـت كفـاءات أغلبيـة البيـداغوجيني                  - ١٩٩

وكجـزء  . واختصاصيي املساعدة التربوية غري كافية يف جمـال الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل               
تكافئــــة للمــــرأة والرجــــل يف كفالــــة رصــــد تطبيــــق مبــــدأ الفــــرص امل ”مــــن تنفيــــذ هــــدف 

 الوارد يف الربنامج الوطين اخلاص بـالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل              “التربية والعلم  مؤسسات
، ســُتبذل جهــود إلدمــاج ُبعــد الفــرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل يف عمليــات   ٢٠١٤-٢٠١٠

لنــهج تنظــيم حلقــات دراســية خمصــصة لتغــيري ايف عــرض العطــاءات لتمويــل املــشاريع وكــذلك 
  .التعليمإطار املرأة والرجل يف شؤون التمييزي ملعاجلة 

  
  )د(الفقرة الفرعية     

تكفل املـدارس املهنيـة واملـدارس العليـا يف ليتوانيـا فرصـا متكافئـة لطلبتـها فيمـا يتعلـق                       - ٢٠٠
ــار لنــوع       ــة دون اعتب ــواع أخــرى مــن املــساعدة املالي ــة أن باحلــصول علــى املــنح الدراســية أو أي

  .اجلنس
، حيـق لطلبـة التـدريب املهـين التابعـة لنظـام             )٣٩(عمال بالقانون املتعلق بالتـدريب املهـين       - ٢٠١

الــشؤون الداخليــة الــذين يبحثــون عــن عمــل ألول مــرة أن حيــصلوا علــى مــنح دراســية وعلــى    
وللطلبـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة    . مساعدة مادية أخرى علـى النحـو الـذي تقـرره احلكومـة           

غري املؤهلني للحصول على منح دراسـية احلـق   وول على عمل ألول مرة الذين يدرسون للحص 
  .يف وجبات غذائية جمانية ومساعدة مالية أخرى على النحو املقرر يف صكوك قانونية

 حيـق للطلبـة احلـصول علـى مـنح        )٤٠(وعمال بالقـانون املتعلـق بـالتعليم العـايل والبحـث           - ٢٠٢
سناد املنح االجتماعية املمولـة مـن ميزانيـة الدولـة           وجيوز إ . دراسية ذات طابع اجتماعي وحفاز    

لطلبـة املرحلـة األوىل واملرحلـة الثانيـة وطلبـة الدراسـات املتكاملـة ملؤسـسة تعليميـة عليـا، علــى           
وُتسند املنح احلفازة املمولة من ميزانية مؤسـسة تعليميـة عليـا         . النحو املقرر من طرف احلكومة    

كثــــر تفوقــــا مراعــــاة لنتــــائج دراســــتهم وإجنــــازات  أو مــــن صــــناديق أخــــرى إىل الطلبــــة األ
  .أخرى أكادميية

__________ 

 .٢٠١٠ لعام ٣٣٣٨-٦٧؛ والعدد ١٩٩٧ لعام ٢٤٧٨-٩٨اجلريدة الرمسية، العدد   )٣٩(  

 .٢٠٠٩ لعام ٢١٤٠-٥٤اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٠(  
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ــام  - ٢٠٣ ــروض        ٢٠٠٩يف ع ــام الق ــن نظ ــة ع ــن الدول ــة م ــروض مدعوم ــام ق ــُتعيض بنظ  اس
ــة الــذي كــان قائمــا منــذ    والفكــرة الكامنــة وراء نظــام القــروض  . ١٩٩٩املمنوحــة مــن الدول

 القـروض للطلبـة يف حـني تقــوم    املدعومـة مـن الدولـة هـي أن تتـوىل املؤسـسات االئتمانيـة مـنح        
  .الدولة بدور الضامن لتلك القروض

إىل الطلبـة  القـروض االجتماعيـة   الـذي تـسند فيـه    نطـاق   ال، مت توسيع    ٢٠١٠ويف عام    - ٢٠٤
مـة واخلاصــة، ســواء منــها  الطلبـة كــل مــن املــدارس الع إذ أصـبحت تلــك القــروض متاحــة اآلن  

  .املمولة من الدولة أو املمولة ذاتيا
  :ُتتاح املنح الدراسية االجتماعية للطلبة الذين - ٢٠٥

ــون لتلقــي        )أ(   ــزوجني ومؤهل ــدخل أو هــم غــري مت ينتمــون إىل أســر منخفــضة ال
ــة      ــة النقدي ــا يف إطــار املــساعدة االجتماعي ــة ليتواني ــانون مجهوري ــا مبوجــب ق اســتحقاقا اجتماعي

  ؛)املقيمون غري املتزوجني(لألسر ذات الدخل املنخفض 
 يف املائــة أو أقــل مــن ذلــك أو يعــانون مــن إعاقــة   ٤٥قــة عمــل بنــسبة هلــم طا  )ب(  

  متوسطة أو شديدة، على حنو ما حتدده الصكوك القانونية؛
) رعايـة األطفـال   ( سنة أو الذين وضـعوا حتـت وصـاية           ٢٥ال يتجاوز عمرهم      )ج(  

مل يكـن  ن أو أحـد الوالـدين إ  (مبوجب القانون حىت يبلغوا سن الرشد، أو الذين تـويف والـدامها       
  ).هلم غريه
 من نطاق السلطة التنظيمية للدولة املـنح الدراسـية احلـافزة            ٢٠٠٩اسُتبعدت منذ عام     - ٢٠٦

وقـد أصـبحت اآلن املدرسـة العليـا هـي الـيت تبـت مبفردهـا بـشأن تعـيني الطلبـة             . املتاحة للطلبـة  
دميية املتخـذة أساسـا     الذين ميكنهم أن يتوقعوا احلصول على هذه املنحة الدراسية والنتائج األكا          

امعـة  اجللذلك القرار وحجم املنحة، وذلك وفقا لقواعد إسناد املنح الدراسية اليت يقرها رئيس             
  .كليةالأو مدير 

  
  )هـ(الفقرة الفرعية     

 بالتحديد على وضـع نظـام       ٢٠١٢-٢٠٠٣تنص االستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة       - ٢٠٧
تعلــيم يــسّهل الــتعلم مــدى احليــاة بوصــف ذلــك أحــد ر ومنــصف اجتماعيــا للمــسترسل ومتيــّس
 ٢٠١٢ولتطـوير التعلـيم يف ليتوانيـا سـُتبذل جهـود لكـي يتـسىن حبلـول عـام                    . أهدافها الرئيسية 

 ومتكينـهم كـذلك مـن اسـتكمال         ،متكني مجيع السكان الليتوانيني من الـتعلم مـدى احليـاة حقـا            
لغـوا  ب املائـة مـن سـكان البلـد الـذين       يف١٥وتعزيز مهاراهتم وكفالة أن يكـون مـا ال يقـل عـن              

 ١٤ ٨٥٠، كـان    ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف بداية الـسنة الدراسـية       . سن العمل يدرسون يف كل عام     
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وميثـل ذلـك    )  رجـاال  ٦٢ نـساء و     ٣٨(من الراشـدين يدرسـون يف إطـار بـرامج التعلـيم العامـة               
 قـد اخنفـضت، فـإن    وبالرغم مـن أن األعـداد اإلمجاليـة للطلبـة    . جمموع الطلبة يف املائة من   ٣,٤

وقـد ازداد يف خـالل الـثالث سـنوات     . حصة الطلبة الراشـدين يف بـرامج التعلـيم العـام مل تـتغري      
وباملقارنـة مـع    . األخرية عدد الكيانات االقتصادية الضالعة يف توفري تعليم غري رمسـي للراشـدين            

ــام  بنــسبة (مــة واخلاصــة متامــا   ا، ازداد بــصورة ملحوظــة عــدد املؤســسات شــبه الع    ٢٠٠٨ع
  ). على التوايل١,٨ و ١,٦
أو إضــافية يف تــوفري حــصرية  مؤســسات تــشارك بــصورة ١٠٣، كانــت ٢٠١٠ويف  - ٢٠٨

،  للراشــدينوتــشمل تلــك املؤســسات مراكــز التــدريب . تعلــيم رمســي وغــري رمســي للراشــدين 
ســوق العمــل، ومــدارس الــشباب والراشــدين، واملــدارس الثانويــة،  يف إطــار تــدريب الومراكــز 
ز التربية، ومراكز املـساعدة التربويـة والبيداغوجيـة النفـسانية، ومراكـز التـدريب املهـين،                 ومراك

رين الرياضــية، والكليــات، واملعاهــد، ومــدارس    اومــدارس التعلــيم األساســي، ونــوادي التمــ    
بيـد أن معظـم املؤسـسات      .  بلديـة  ٤٢وقد قامت هذه الكيانات بأنـشطتها يف        . ومراكز أخرى 

وال توجـد   . قبيل يوجد يف املدن وهـي متجمعـة بـصورة خاصـة يف العاصـمة              التربوية من هذا ال   
ــاطق األخــرى   ــاس، وسفانــسيونياي، وتراكــاي،  سفيلنيــو(إال ســت مؤســسات يف املن ، وكاون

ووفقا لبيانات إدارة اإلحصاءات، ال توجد أي واحـدة مـن مـدارس الراشـدين يف                ). وكاليبيدا
درسـة واحـدة لتعلـيم الراشـدين سـواء كـان ذلـك              بلدية ولو م   ١٨وال توجد يف    . منطقة ريفية 

الطلـب علـى تعلـيم الراشـدين جزئيـا مؤسـسات            أن تلـيب    وميكـن   . مينظاأو غري   نظاميا  التعليم  
تربوية قائمة يف املدن الكربى؛ بيد أنه يتعني يف هـذه احلالـة علـى الطلبـة قطـع مـسافات طويلـة                       

  .وهو ما ال يشكل حافزا هلم على الدراسة
ــن ا - ٢٠٩ ــشجَ وم ــل امل ــة    لعوام ــة العمري ــسكان يف الفئ ــذين  ٣٤-٣٠عة أن حــصة ال ــنة ال  س

 بلغـت هـذه احلـصة       ٢٠٠٩-٢٠٠٣ويف الفتـرة    . حصلوا علـى تعلـيم عـال تـزداد يف كـل عـام             
وقـــد ازدادت هـــذه احلـــصة مـــن . ٢٠٠٩ يف املائـــة يف عـــام ٣٢,٦زهـــاء ضـــعفها فأصـــبحت 

يف عـام   . ادة كانـت أسـرع يف احلـضر       السكان يف كل من املناطق احلضرية والريفيـة، لكـن الزيـ           
 يف املائـة مـن الـسكان        ٤٠,٤ شكل السكان احلضريون الذين حصلوا على تعليم عـال           ٢٠٠٩

يف نفـس    سنة، يف حني كانت حـصة الـسكان الـريفيني            ٣٤ و ٣٠  بنيأعمارهم  الذين تتراوح   
  .ثالث مرات أقل من ذلكالفئة العمرية 

 احلاصـالت  ٣٤-٣٠لنساء يف الفئة العمريـة     كانت حصة ا   ٢٠٠٩-٢٠٠٣يف الفترة    - ٢١٠
 يف ٣٩,٧النــساء بلغــت حــصة  ٢٠٠٩يف . علــى تعلــيم عــام تــزداد بــوترية أســرع مــن الرجــال

وُيظهـر هـذا االجتـاه أن النـساء      ).  يف املائـة   ٢٥,٨( فكانت مرة ونصف أكثر من الرجال        ،املائة
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وكانـت حـصة الـسكان يف       . يف ليتوانيا أكثر إقبـاال مـن الرجـال علـى مواصـلة تعلـيمهن العـايل                
ويف الفتـرة مـن     .  عامـا احلاصـلني علـى تعلـيم عـال يف ازديـاد هـي أيـضا                 ٦٤-٢٥الفئة العمرية   

 يف املائـــة يف عـــام ٢٥,٥ ازدادت بنـــسبة مخـــس نقـــاط مئويـــة فأصـــبحت  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥
 سـنة مـن   ٦٤ و ٢٥وكانت أغلبيـة الـسكان املـثقفني الـذين تراوحـت أعمـارهم بـني             . ٢٠٠٩
وكــان أكثــر مــن ).  يف املائــة٢٥,٥(، ومثلــوا بــذلك حــوايل الربــع ني علــى تعلــيم عــالاحلاصــل

حاصــلني علــى تعلــيم ثــانوي )  يف املائــة٢٢,٢(اخلُمــس بقليــل مــن جممــوع الــسكان الراشــدين 
وقـد تـبني   . إال على تعلـيم ثـانوي  )  يف املائة١٩,٣(وعلى تأهيل مهين، ومل حيصل ُخمس آخر       

بقدر ما يكون مستوى التعلـيم بقـدر مـا يـزداد عـدد              : ات القليلة األخرية  يف السنو التايل  االجتاه  
اخنفض يف األعوام األخرية عدد الراشدين الـذين مل حيـصلوا إال علـى          و. احلاصلني عليه السكان  

 مرحلــة وســطى بــني الثــانوي تعلــيم أساســي أو علــى تعلــيم أساســي وتأهيــل مهــين أو تعلــيم يف
ويكتـسب التعلـيم العـايل      . ، أو علـى تعلـيم ابتـدائي       )موجودة اآلن هذه املرحلة   مل تعد    (والعايل

ــدة بالنــسبة للمجتمــع ككــل     ــة كــبرية بــصورة متزاي ــا أمهي . وبالنــسبة لفــرادى األشــخاص حالي
 بقدر ملحوظ عدد األشخاص الراشـدين احلاصـلني علـى تعلـيم عـال يف حـني يتنـاقص                   ويتنامى

ومل ينفـك عـدد األشـخاص الـذين حـصلوا           . ليمعدد الذين مل يبلغوا إال مستوى متدنيا من التع        
ومل ينفـك يـزداد   . ٢٠٠٩ لكنـه بـدأ يـزداد يف عـام        ٢٠٠٨على تعليم ثانوي يتناقص حىت عام       

  . عدد األشخاص الذين هلم تعليم ثانوي وتأهيل مهين٢٠٠٦منذ عام 
مل ينفــك يــنخفض حــديثا عــدد الــسكان الليتــوانيني املنخــرطني يف نظــام الــتعلم مــدى   - ٢١١

 يف ٥,٣ مث ارتفعـت إىل مـستوى   ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام   ٣,٨مثّلـت نـسبة الدارسـني    . حليـاة ا
واخنفـض عـدد الدارسـني يف إطـار     . ٢٠٠٩ يف ٤,٥واخنفـضت إىل نـسبة    ٢٠٠٧املائة يف عام  

ويف كـل مـن      !)بـصورة خاصـة   (نظام التعلم مـدى احليـاة عمومـا وكـذلك يف صـفوف النـساء                
وعلـى نقـيض ذلـك،      . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧باملقارنة مع احلالة يف عـامي       املناطق احلضرية والريفية    

 ٢٠٠٩يف عـام    . مل يتغري إال بالكاد مستوى أعداد الرجال املنخرطني يف ذلك النظـام التعليمـي             
 يف املائـة بالنـسبة للنـساء       ٥,٤ يف مـستوى     ٦٤-٢٥كان الـتعلم مـدى احليـاة يف الفئـة العمريـة             

ــان يف مـــ  ٣,٦ و ــال وكـ ــة للرجـ ــة٢,٣(ستوى أدىن يف الريـــف  يف املائـ ــضر  )  يف املائـ ــن احلـ مـ
 ليتوانيـــا يف مـــستوى دون تنـــدرجاوبقيـــاس مؤشـــر الـــتعلم مـــدى احليـــاة، ). يف املائـــة ٥,٥(
ويف هـذا أحـد العوامـل الـيت قـد           ).  يف املائـة   ٩,٣ (٢٠٠٩االحتاد األورويب يف عام     يف  توسط  امل

  .دية واجتماعية متغرية بسرعةيكون هلا تأثري على اإلقصاء االجتماعي يف بيئة اقتصا
  

  )و(الفقرة الفرعية     
ليس لليتوانيا برامج خمصصة حصرا للفتيات أو النساء الاليت ينقطعن عـن الدراسـة يف                - ٢١٢

. وتنفذ الربامج من هذا القبيل خبصوص مجيـع األطفـال دون اعتبـار لنـوع اجلـنس                . وقت مبكر 
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ــا مــشروعا  ٢٠٠٥يف عــام   “ملــنقطعني عــن التعلــيم يف وقــت مبكــر عــودة ا”، اســتهلت ليتواني
ويهـدف  .  وما زال تنفيذه متواصـال حـىت اآلن    ،مدعوما من الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب     

املشروع إىل حتسني وتنسيق اإلجراءات الوقائية املتخـذة لطـرق مـشكلة الراسـبني مـن املـدارس                  
طة املــشروع أيــضا إىل وهتــدف أنــش. ولزيــادة عــدد األشــخاص احلاصــلني علــى تعلــيم أساســي 

ر املــساعدة تيــّسحتــسني مــدى عــن طريــق وذلــك  ،طــرق مــشكلة كثــرة الغيــاب عــن الــدروس 
ــسانية  ــدة         -النف ــدريب جدي ــرامج ت ــة، ووضــع ب ــة كافي ــة حتتي ــأمني وجــود بني ــة بت  البيداغوجي

وإجيــاد أقــسام خاصــة لألطفــال كــثريي الغيــاب عــن الــدروس أو الــذين         ) وحــدات دروس(
، وحتـسني املـساعدة املقدمـة إىل األطفـال          )العودة(تعلم، ووضع مناذج وقائية     يتمكنون من ال   ال

الذين جيدون صعوبة يف الـتعلم، وحتـسني كفـاءات املدرسـني واختـصاصيي املـساعدة التعليميـة                  
والنــهوض مبــستوى بيئــة عملــهم، وحتليــل مــشاكل الــربامج اجلــاري تنفيــذها ومــدى فعاليتــها،    

بط منـوذج وقـائي للمـنقطعني عـن التعلـيم            هذا املشروع، اسـُتن    كجزء من تنفيذ  و. إىل ذلك  وما
وقـد ُنفـذ املـشروع      . باملدارس العامة ولعودهتم إىل املدرسة، وأُرفق بتوصيات مـن أجـل تنفيـذه            

  .على صعيد املمارسة
بغيــة خفــض عــدد األطفــال غــري املــسجلني مبــدارس يف إطــار بــرامج التعلــيم اإللزامــي   - ٢١٣

 على برنامج لعودة األطفال املنقطعني عن التعلـيم         ٢٠٠٨ت املوافقة يف عام     باملدارس العامة، مت  
غـري  ويتمثل أحد التدابري املتخذة يف إطـار هـذا الربنـامج يف حتديـد عـدد األطفـال                   . ىل املدارس إ

توانيــا بــسجل مجهوريـة لي يف وذلـك عــن طريـق مقارنــة سـجل املقــيمني    املـسجلني يف املــدارس،  
حاليا التدقيق يف البيانات لتجنب األخطـاء الفنيـة احملتملـة إذ أن النظـام            وجيرى. أطفال املدارس 

  .ما زال يف طور االختبار
 حــصة املــنقطعني عــن التعلــيم يف وقــت مبكــر، أي األشــخاص ٢٠٠٩بلغــت يف عــام  - ٢١٤

والـذين مل حيـصلوا علـى تعلـيم ثـانوي وانقطعـوا             عامـا    ٢٤ و ١٨  بـني الذين تتراوح أعمـارهم     
وهذه نـسبة أدىن مـن متوسـط االحتـاد األورويب الـذي كـان               .  يف املائة  ٨,٧نسبة   دراسة،عن ال 
املــنقطعني عــن جممــوع وقــد كانــت حــصة الفتيــات مــن . ٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ١٤,٤يبلــغ 

ويف هذا ظاهرة مشتركة بني مجيـع بلـدان االحتـاد       . التعليم يف وقت مبكر أقل من حصة الفتيان       
 عامــا ٢٤ و ١٨حـصة الفتيــان الـذين تتـراوح سـنهم بـني      بلغـت  انيـا  ويف ليتو. األورويب تقريبـا 

 فـشكلت بـذلك   ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام   ١١,٥والذين لـيس هلـم سـوى تعلـيم أساسـي نـسبة         
  ). يف املائة٥,٧(ضعف حصة الفتيات 

  
  )ز(الفقرة الفرعية     

 مـن املـشاركة يف   يف ليتوانيا، متت هتيئة الظروف املواتية لتمكني مجيع أطفـال املـدارس        - ٢١٥
وقـد أنـشئت فـرص متكافئـة للجميـع لكـي            . برامج التدريب البـدين وفقـا ملعـايري التربيـة العامـة           
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ويـتم حتديـد املنهجيـة واحملتويـات        . يشاركوا فعليـا يف املقـابالت الرياضـية ويف التمـارين البدنيـة            
مـع  سن ونـوع اجلـنس      للتعليم النظامي وغري النظامي تبعـا ملـا تتطلبـه مراعـاة االختالفـات يف الـ                

ــسني         ــن اجلن ــة لكــل م ــة واالجتماعي ــة والعقلي ــزات احملــددة اجلــسمانية والفيزيائي يف وضــع املمي
ــز(احلــسبان  ــيم العــ ). دون متيي ــدارس التعل ــدريب املهــين واملؤســسات   اويف م م ومؤســسات الت

ضيا غـري   الرياضية، ميكن للنساء والفتيات، بالتساوي مع الفتيان والرجال، أن خيترن نشاطا ريا           
ــشمولة  (رمســي  ــة غــري امل ــاهج الدراســية التربي ــدراهتن  )  باملن ــوهلن وق ــك و. حبــسب مي ــم ذل  ،رغ

يتجاوز عدد النساء والفتيات املشاركات يف األلعاب الرياضية نصف عدد الفتيان والرجـال              ال
ر تتأثر الفتيـات أكثـ  . ألن احلافز الذي يدفعهن إىل املشاركة يف التمارين الرياضية أضعف بكثري   

أهنن أكثر مثـابرة علـى الـتعلم فـإهنن          ، ومن جهة أخرى، فبما      من الفتيان بنوعية املرافق الصحية    
  .كثريا ما يقضني وقتا أطول يف الدراسة

والغرض من التربيـة غـري      . التربية غري النظامية جزء أساسي من نظام التعليم يف ليتوانيا          - ٢١٦
ــتعلم واإلعـــراب عـــن الـــذات  النظاميـــة هـــو تلبيـــة احتياجـــات أطفـــال املـــدارس ل   لمعرفـــة وللـ

ــع     ــة يف اجملتم ــصبحوا عناصــر فاعل ــى أن ي ــساعدهتم عل ــة غــري   . وم ــشطة التربوي ــشارك يف األن ي
، ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف الــسنة الدراســية .  يف املائــة مــن أطفــال املــدارس يف ليتوانيــا ٦٧النظاميــة 

ملـدارس غـري   با التربويـة    مـة يف األنـشطة    ا يف املائة من مجيـع أطفـال املـدارس الع          ٢٠اشترك أيضا   
وقد أقبـل عليهـا أطفـال املـدارس مـن مجيـع            . وكانت الرياضة يف طليعة تلك األنشطة     . النظامية

ــدارس       ويف بدايـــة الـــسنة الدراســـية   . املـــستويات ومـــن مجيـــع أنـــواع املنـــاطق الـــسكنية واملـ
د وتوجــ.  مدرســة٥١ كــان عــدد املــدارس الرياضــية البلديــة الناشــطة يف البلــد ٢٠٠٩/٢٠١٠

أيضا مراكز ونواد رياضية غري مسجلة بـصفة مؤسـسات تربويـة لكنـها تقـدم خـدمات تربويـة                    
والفتيان هم الذين ينشطون بـصورة خاصـة يف         . غري نظامية لألطفال يف جمال األلعاب الرياضية      

وأقـل مـن ُخمـس جممـوع        )  يف املائـة   ٥٣(يشارك أكثر من نصف جممـوع الفتيـان         . هذا امليدان 
ومـن بـني األشـخاص املـشاركني يف أنـشطة األفرقـة         . يف أنشطة رياضية  )  املائة  يف ١٨(الفتيات  

وتلقـــى األفرقـــة الرياضـــية يف .  يف املائـــة٣٩ يف املائـــة والفتيـــات ٦١الرياضـــية، ميثـــل الفتيـــان 
. مـة ااملؤسسات التربوية غري النظامية إقباال أكرب من اإلقبال علـى أفرقـة املؤسـسات التربويـة الع         

ألطفال االنضمام إىل فريـق رياضـي فـإهنم عـادة مـا يعزفـون عـن املـشاركة يف أي            وحني خيتار ا  
  .نشاط آخر غري مشمول باملناهج الدراسية

  
  )ح(الفقرة الفرعية     

ن تنفيـــذ الربنـــامج الـــوطين اخلـــاص بـــالفرص املتكافئـــة للمـــرأة والرجـــل ـــــزء مــــــكج - ٢١٧
 املـؤرخ   ١٠٤٢ة الليتوانيـة رقـم       املوافق عليه مبوجب قـرار حكومـة اجلمهوريـ         ٢٠٠٩-٢٠٠٥
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ــول٢٦ ــصحة يف عــام  ، )٤١(٢٠٠٥ســبتمرب / أيل ــة  ٢٠٠٨خصــصت وزارة ال  اعتمــادات لتوعي
. ومت التركيز بصورة خاصة على توعية املـرأة الريفيـة    . اجلمهور بقضايا الصحة وختطيط األسرة    

ألوليـة   آالف نسخة وُوزع عن طريـق مراكـز الرعايـة ا           ١٠ يف   “ختطيط األسرة ”وأنتج كتّيب   
اإلقليمية واحمللية؛ وأُلقيت أيـضا حماضـرات حـول موضـوع منـع احلمـل والوقايـة مـن األمـراض                     

  .املنقولة جنسيا
تدعم وتـشجع املنـاهج الدراسـية املطبقـة يف مجيـع أنـواع املـدارس، دون اعتبـار لنـوع                  - ٢١٨

 النقـدي والقـدرة     والفكـر القيم االجتماعية واإلثنيـة الـيت تعـّزز أخـالق األسـرة واجملتمـع               اجلنس  
وبغيـة إمنـاء أشـخاص راشـدين وإعـداد          . على إصدار األحكـام املناسـبة علـى املعـايري األخالقيـة           

 ISAK-179األطفال للحياة العائلية، أصـدر وزيـر التربيـة والعلـم جلمهوريـة ليتوانيـا األمـر رقـم                    
لتربيــة اليــة وبرنــامج اإلعــداد للحيــاة العائ” للموافقــة علــى )٤٢(٢٠٠٧فربايــر / شــباط٧املــؤرخ 
 ISAK-1469، أصــدر وزيــر التربيــة والعلــم األمــر رقــم   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٣ويف . “اجلنــسية

ــامج     ــك الربن ــذ ذل ــى خطــة عمــل لتنفي ــة عل ــز    . للموافق ــدرييب لتعزي ــامج ت ــداد برن ــضا إع ومت أي
حلقـات دراسـية     ٤الكفاءات واعتمـاده ألغـراض االسـتخدام مـن طـرف املدرسـني، وُنظمـت                

اإلعـداد املتكامـل للحيـاة العائليـة والتربيـة          ” منها أربعة أيـام حـول موضـوع          دامت كل واحدة  
. ســون ورؤســاء أقــسام تــابعون لكــل مدرســة معنيــة شــارك فيهــا اختــصاصيون ومدّر“اجلنــسية

وفــضال عــن ذلــك، أُصــدرت مبــادئ توجيهيــة منهجيــة بــشأن مــسألة اإلعــداد للحيــاة العائليــة   
وبتكليـف مـن وزارة التربيـة والعلـم،         . مـن طـرف الوالـدين     والتربية اجلنسية ألغراض استعماهلا     

برنـامج اإلعـداد للحيـاة      ” لتقييم جدوى تنفيذ     ٢٠٠٨أكتوبر  /أُجريت دراسة يف تشرين األول    
 قد نظرت الدراسة يف طُـرق تنفيـذ       و. م يف ليتوانيا  االتعليم الع نظام   يف   “العائلية والتربية اجلنسية  

ــيت     ــشاكل ال ــصدي للم ــامج والت ــالربن ــائف   ترظه ــذه، وكــذلك يف وظ ــق ال يف تنفي ــين املفري ع
ــة  ــامج واحلاجــة إىل     يف باملنهجي ــذ الربن ــة لتنفي ــاءات املدرســني الالزم ــة، ويف كف مؤســسة تربوي

ـــ  ــال، وِق ــذا اجملـ ــتمارات  الـــشـــخاص م األَيالتـــدريب يف هـ ــئلة اسـ ــة ذين ردوا علـــى أسـ الدراسـ
ووفقــا ملــا ورد يف بيانــات . يةيتــصل باألســرة، ومنــع احلمــل، واحلمــل، واألقليــات اجلنــس  فيمــا

 جاريــا يف الــسنة “اإلعــداد للحيــاة العائليــة والتربيــة اجلنــسية ”البلــديات، كــان تنفيــذ برنــامج  
  ).قرابة النصف من جمموع مدارس البلد( مدرسة ٥٢٦يف  ٢٠١١-٢٠١٠الدراسية 

 يف إطـار     ومببادرة من وزارة التربية والعلم، قام مركـز تطـوير التعلـيم،            ٢٠١٠يف عام    - ٢١٩
التعــاون مــع وزارة الــصحة ووزارة الداخليــة ووزارة النقــل واالتــصاالت وشــركاء اجتمــاعيني   

__________ 

 .٢٠٠٥ لعام ٤٢٠٢-١١٦يدة الرمسية، العدد اجلر  )٤١(  

 .٢٠٠٧ لعام ٧٤٠-١٩اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٢(  
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ــه (آخــرين، بــصياغة مــشروع برنــامج عــام مــن أجــل الــسالمة والــصحة البــشريتني      املــشار إلي
يتوخى مشروع الربنامج تعمـيم واسـتكمال بـرامج تعزيـز           ). لربنامجايلي بوصفه مشروع     فيما

لتعلـيم  اا أهداف السالمة البـشرية العامـة، والـصحة، والتربيـة اجلنـسية، وأهـداف               الصحة، حمدد 
ومـن  . االبتدائي واألساسي والثانوي وترابطهـا مـع مواضـيع خمتلفـة ومـع بـرامج وقائيـة أخـرى                  

ــسنة الدراســية    ــامج يف ال ــدأ الربن  وأن ينفــذ مــن خــالل دروس يف  ٢٠١١/٢٠١٢املقــرر أن يب
  . مواد أخرى ويف التربية غري النظاميةج يفالسالمة البشرية ويدَم

تدعم وزارة الضمان االجتماعي والعمل، بواسـطة اعتمـادات الدولـة املخصـصة هلـذا                - ٢٢٠
قـادرة  الغرض، مشاريع تنفذها منظمات غري حكومية وهتدف إىل تعزيز وجـود أسـرة مـستقلة                

 تأمني تتـايل    ئها، وإىل بني أعضا لبقاء على أساس التعاون املتبادل واملسؤولية املتقامسة فيما         على ا 
األجيال فضال عن هتيئـة الظـروف القانونيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية املالئمـة لتـدعيم األسـرة                   

، قُــدم دعــم ملــشاريع  ٢٠٠٨يف عــام . ولتــأمني الــسالمة الكاملــة للعالقــات فيمــا بــني أفرادهــا  
ال احليـاة العائليـة والقـيم    سامهت يف تعزيز معهد األسرة هبدف ترويج التجارب الناجحة يف جمـ         

العائلية التقليدية عـن طريـق وسـائط اإلعـالم، واضـطُلع أيـضا يف إطـار تلـك املـشاريع بأنـشطة                       
تثقيفية وبزيادة وعي اجلمهور بأمهية األسرة وباحلاجة إىل تعزيز التثمني الـذايت لألسـرة وبقيمـة                

ــة، وقــ     ــشجيع منــط عــيش األســر املراعــي للبيئ ــشارية  األســرة يف اجملتمــع وت دمت خــدمات است
 أُعطيــت األولويــة ملــشاريع اضــطلعت  ٢٠٠٩ويف عــام . وخــدمات وســاطة ومتثيــل اجتمــاعي 

بأنشطة تثقيفية وسامهت يف زيادة وعي اجلمهور بأمهية األسـرة وعـززت تـثمني األسـرة الـذايت           
، أُعطيـت   ٢٠١٠ويف عـام    . وقيمة األسرة يف اجملتمع وشجعت منط عيش األسر املراعـي للبيئـة           

األولوية ملـشاريع سـامهت يف تعزيـز معهـد األسـرة والقـيم العائليـة التقليديـة وذلـك عـن طريـق                        
االضطالع باإلعداد للحياة العائلية وتدعيم ثقافة الترابطات العائلية واملـشاركة يف منـع انـدالع         

 وتعزيـز وحـدة جهـود     الرتاعات داخل األسرة،    معاجلة  األزمات وتلقني طرق اتباع هنج بّناء يف        
  .مصاحل األسرةأفراد األسرة، وتشجيع التكافل فيما بينهم والدفاع عن 

  
  ١١املادة     

ــا،     - ٢٢١ ــة يف ليتواني ــا الثالــث والرابــع عــن تنفيــذ االتفاقي  بعــد أن نظــرت يف تقريــري ليتواني
الحظت جلنة األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة املـستوى املرتفـع ملـشاركة                     

ويف حـني الحظـت عـددا مـن         .  يف سوق العمـل واالخنفـاض اهلـام ملعـدالت بطالـة النـساء              املرأة
املبادرات اليت اختذهتا ليتوانيا لدعم هذه املشاركة وتيـسري التوفيـق بـني العمـل واحليـاة العائليـة،                    
ــة األطفــال        ــة يف مــنح إجــازة رعاي ــدا مــن املرون ــيح مزي ــد الــذي يت مبــا يف ذلــك التــشريع اجلدي

ة املقررة حديثا ألن حيصل الرجال على إجازة األبوة، والفـرص املتاحـة لتطبيـق نظـام                 واإلمكاني



CEDAW/C/LTU/5

 

68 11-64835 
 

أوقات العمل املرنة، وتشجيع السياسات املراعية ملصاحل األسرة يف املؤسسات، أعربـت اللجنـة          
عن القلق بشأن توزيع املهن عموديـا وأفقيـا يف سـوق العمـل بـني النـساء والرجـال، واسـتمرار                     

ى أسـاس جنـساين بـني األجـور، والنـسبة املئويـة املنخفـضة مـن الرجـال الـذين                     وجود فجوة عل  
  .مارسوا حقهم يف إجازة الوالدين

 وقد حثت اللجنة على إعطاء أولوية لتحقيق املساواة حبكم الواقع بـني الرجـل واملـرأة               - ٢٢٢
نـة باختـاذ   وأوصـت اللج .  مـن االتفاقيـة    ١١ ألحكـام املـادة      امـا يف سوق العمـل بغيـة االمتثـال مت        

 للقــضاء علــى الفــصل عموديــا وأفقيــا بــني ،تــدابري ملموســة، مبــا يف ذلــك تــدابري خاصــة مؤقتــة
ل، وحثـت أيـضا علـى    ااجلنسني يف سوق العمل ولسد الفجوة بني أجـور النـساء وأجـور الرجـ       

لمرأة والرجـل لكـي يتـضمن خططـا         لالنظر يف إمكانية تعديل القانون اخلاص بالفرص املتكافئة         
اة اإللزامية تنفذها املؤسسات العامة واخلاصـة وليغطـي أيـضا املـسائل املتعلقـة باملرتبـات        للمساو

وبالسياسات املراعية ملصاحل األسرة يف املؤسسات، وعلى تفويض مهمـة الرصـد ألمـني املظـامل                
وفضال عن ذلك، أوصت اللجنة ببذل جهود متواصلة لكفالة التوفيـق           . املعين بالفرص املتكافئة  

سؤوليات العائلية واملهنية وتشجيع التقاسم بالتـساوي للمهـام املرتليـة والعائليـة فيمـا بـني             بني امل 
املرأة والرجل مبا يف ذلك عـن طريـق زيـادة احلـوافز املتاحـة للرجـال لكـي يـستعملوا حقهـم يف             

  .إجازة الوالدين
 ،عمالـة ، ظلت الفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل يف جمـال ال            ٢٠١٠-٢٠٠٨ يف الفترة    - ٢٢٣

 تشكل أولوية للربنامج الوطين للفرص املتكافئة للمرأة والرجـل          ،ويف سوق العمل باملعىن األعم    
 ومشلــت أهــدافا مثــل رفــع معــدل عمالــة املــرأة واحلــد مــن ٢٠١٤-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٥

الفجـوة  قيام املـرأة ببعـث املـشاريع، والتقليـل مـن            بطالة املرأة وال سيما املرأة الريفية، وتشجيع        
واملهنيـة،  تـوازن بـني الواجبـات األسـرية         الني أجور النساء والرجـال، وحتـسني إمكانيـة حتقيـق            ب

 ،شــراكة اجتماعيــة وحــوار اجتمــاعي إطــار وإدمــاج قــضايا املــساواة بــني النــساء والرجــال يف  
  .والتقليل من الفصل بني اجلنسني يف سوق العمل

وقـد  . يـة لعمالـة املـرأة يف ليتوانيـا     ظروفـا موات   ٢٠٠٨ هيأ النمو االقتـصادي حـىت عـام          - ٢٢٤
 يف املائـة    ٦٢,٢ عامـا نـسبة      ٦٤ و   ١٥بلغ معدل العمالة للنساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني             

 يف املائــة لعمالــة املــرأة احملــدد يف اســتراتيجية لــشبونة  ٦٠، متجــاوزا هــدف الـــ ٢٠٠٧يف عــام 
ومل تتجـاوز  . ٢٠١٠ول عـام  كهدف جيب أن حتققه الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب حبلـ          

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٤,٣نسبة املرأة بطالة 
بيانـات دراسـة    ُتظهـر   .  مل يؤثر الركود االقتصادي على املرأة والرجـل بـنفس الطريقـة            - ٢٢٥

استقصائية إحصائية للعمالة أجرهتا إدارة اإلحصاءات أن معدل عمالة النـساء يف الفئـة العمريـة                
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 ٦١,٨مـن  ( يف املائـة  ١,١ إذ اخنفض مبقـدار    ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٦٠,٧ قد مثّل    ٦٤-١٥
ومـن  )  يف املائـة ٥٩,٥( لكنه ظل أعلى من معدل بطالـة الرجـال       ٢٠٠٨باملقارنة مع   ) يف املائة 
واخنفــضت عمالــة الرجــال  .  يف املائــة يف اســتراتيجية لــشبونة ٦٠ احملــدد بنــسبة ٢٠١٠هــدف 

 ٢٠٠٨باملقارنـــة مـــع )  يف املائـــة٥٩,٥إىل  (٢٠٠٩ام  يف املائـــة يف عـــ٧,٦ال يقـــل عـــن  مبـــا
  ). يف املائة٦٧,١(

، كــان مــستوى بطالــة النــساء، بالفعــل، أدىن بقــدر هــام مــن مــستوى  ٢٠٠٩ يف عــام - ٢٢٦
ووفقـا لبيانـات دراسـة استقـصائية إحـصائية أجرهتـا إدارة اإلحـصاءات، كانـت                 . بطالة الرجال 

ــستوى    ــة الرجــال يف م ــة يف١٧بطال ــرات يف غــضون ســنة   ٢,٨ إذ ازدادت ٢٠٠٩  يف املائ  م
  . مرات يف غضون سنة١,٩ يف املائة إذ منت ١٠,٤واحدة، يف حني مثّلت بطالة النساء 

. ٢٠٠٨، ازداد عدد النساء يف ميدان األعمال التجاريـة باملقارنـة مـع              ٢٠٠٩ يف عام    - ٢٢٧
أجرهتـا إدارة   توسطة  ى وامل وعلى حنو ما استفيد من دراسة استقصائية لألعمال التجارية الصغر         

 يف املائــة مــن جممــوع   ٢٨,٧، فقــد كانــت املــرأة متثــل حينئــذ     ٢٠٠٩اإلحــصاءات يف عــام  
 يف املائـة باملقارنـة مـع عـام          ٠,٧األشخاص املشاركني يف أنشطة األعمال التجاريـة أي بزيـادة           

٢٠٠٨.  
لنـساء عـن كـل     ووفقا لبيانـات إدارة اإلحـصاءات، مـا زال متوسـط األجـر اإلمجـايل ل             - ٢٢٨

. ساعة عمل أدىن من متوسط أجر الرجال، لكن هذه الفجـوة تتنـاقص حاليـا بـصورة تدرجييـة                  
ــي   أجــر ا، كــان متوســط  ٢٠٠٧يف عــام  ــصاد احملل ــرأة يف االقت ــة  باســتثناء (مل ــشاريع التجاري امل

 يف املائـة    ٧٧,٨لرجل، وقد كان يبلـغ      من أجر ا   يف املائة    ٨٠,٧ميثل  ) اململوكة لشخص واحد  
 مثّـل متوسـط األجـر اإلمجـايل         ٢٠٠٨ويف  .  يف املائة يف القطاع العـام      ٨٢القطاع اخلاص و    يف  
 يف ٧٨,٦:  يف املائــة مــن أجــر الرجــل٨١,٨عــن كــل ســاعة عمــل يف االقتــصاد احمللــي مــرأة لل

 ارتفـع بالفعـل األجـر       ٢٠٠٩ويف  .  يف املائة يف القطـاع العـام       ٨١,٨املائة يف القطاع اخلاص و      
 ٨٦,٣ يف املائـة يف القطـاع اخلـاص و    ٨٢( يف املائة من أجر الرجـل    ٨٦,٥ة إىل   املدفوع للمرأ 

، مثّـل متوسـط األجـر اإلمجـايل         ٢٠١٠؛ ويف الفصل الثالث مـن عـام         )يف املائة يف القطاع العام    
 يف املائـة  ٨٤:  يف املائـة مـن أجـر الرجـل    ٨٧,٤للمرأة عن كل ساعة عمل يف االقتـصاد احمللـي      

  . يف املائة يف القطاع العام٨٥,٩يف القطاع اخلاص و 
.  يتنــاقص حاليــا بــصورة تدرجييــة الفــصل بــني جمــاالت عمــل كــل مــن املــرأة والرجــل  - ٢٢٩

ووفقا لبيانات إدارة اإلحصاءات فيما يتعلـق باألشـخاص احلاصـلني علـى عمـل حبـسب أنـواع                   
يهـيمن  الـيت   دين  النشاط االقتصادي، يزداد حاليا باستمرار عدد النـساء العـامالت حـىت يف امليـا              

وقـد ازدادت حـصة النـساء يف قطـاع البنـاء مـن              . يها الرجل بصورة تقليدية، مثل ميدان البناء      ف
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ــام  ٧,٢ ــة يف عـ ــة يف ١٢,٤ إىل ٢٠٠٧ يف املائـ ــة  ٢٠٠٩ويف . ٢٠٠٩ يف املائـ ، كانـــت أغلبيـ
 يف  ٨٧,٧(النساء العامالت يـشتغلن يف قطـاعي الرعايـة الـصحية البـشرية والعمـل االجتمـاعي                  

، ) يف املائـة ٨٠,٩(، والتعلـيم    ) يف املائـة   ٨٤(، وتوفري أماكن اإلقامة واخلـدمات الـصحية         )املائة
 يف  ٨٧,٦(البنـاء   قطاعـات   وكـان الرجـل مهيمنـا يف        ).  يف املائة  ٧٧,٨والنشاط املايل والتأمني    

يف  ٦٠,٨(، والزراعـة واحلراجـة ومـصائد األمسـاك          ) يف املائـة   ٧٣,٣(، والنقل والتخـزين     )املائة
ــساء أكــرب مــن أعــداد الرجــال        ). املائــة ــشّغل أعــدادا مــن الن ــادين األخــرى ت وكانــت كــل املي
وعلى سبيل املثال، ففي قطاع اقتصادي مثل األنشطة املهنية والعلمية والتقنيـة،            . مساوية هلا  أو

ــسبة     ــت حــصة النــساء ن ــاعي جتــارة اجلملــة والتفــصيل وإصــالح      ٥٢,٦بلغ  يف املائــة ويف قط
 يف املائـة،  ٥٣,٧ يف املائـة، والعقـارات   ٥٥,٣رورة مبحركات والدراجات النارية     املركبات اجمل 

  ).٩انظر املرفق ( يف املائة ٤٤,٤والصناعة 
املـساواة بـني املـرأة      ” وفقا للبيانات الواردة يف التقريـر الـذي أعدتـه اللجنـة األوروبيـة                - ٢٣٠

د األورويب فيما يتعلـق بالفـارق بـني املـرأة           ظلت ليتوانيا يف الرتبة الثالثة يف االحتا      ،  )٤٣(“والرجل
ووفقـا ملعـدل تـشغيل املـسّنات، احتلـت ليتوانيـا الرتبـة الـسابعة يف االحتـاد                   . والرجل يف العمالـة   

األورويب، والرتبة اخلامسة فيما يتعلق بتشغيل النساء الاليت هلن طفـل دون الـسنة الثانيـة عـشرة          
  .من عمره

ازات بفـضل التنفيـذ املتـسق واملنـتظم ألهـداف الربنـاجمني        وقد تسىن حتقيـق هـذه االجنـ        - ٢٣١
ــل      ــرأة والرجـ ــة للمـ ــرص املتكافئـ ــوطنيني للفـ ــال ٢٠١٤-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٥الـ  يف جمـ

لـة مـن ميزانيـة     والتدابري واملشاريع املندرجة يف إطار هذين الربناجمني وبرامج أخرى مموّ         ،العمالة
ذت التـدابري يف  ونفّـ . هليكليـة لالحتـاد األورويب   وصـناديق املـساعدة ا  ،العمالـة الدولة، وصندوق  

هذا اجملال وزارة الضمان االجتماعي والعمل، ووزارة االقتـصاد، ووزارة الزراعـة واملؤسـسات       
  .ويرد أدناه عرض أكثر تفصيال للبعض منها. التابعة هلا
 الـيت ينظمهـا     ُتظهر بيانات وزارة االقتصاد أن املرأة تشارك بأكثر فاعلية يف املناسبات           - ٢٣٢

 يف عـام    ٧٨٠ري املـشاريع الـذين كـان عـددهم          كل من مراكز إعالم األعمال التجارية ومطوّ      
 امرأة املناسبات الـيت نظمتـها مؤسـسات         ١٠ ٠٠٠، حضر أكثر من     ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠٠٨

ووفقــا لبيانــات وزارة الزراعــة، .  يف املائــة مــن جممــوع احلاضــرين٦٠ ومثّــل ذلــك ،الــشبكات
يف مناسـبات خمتلفـة نظمتـها الـوزارة يف عـام            )  امـرأة  ٧٨٧ رجـال و     ٥٩(خصا   ش ٨٤٦شارك  
٢٠٠٨.(  

__________ 

  )٤٣(  http://ec.europa.eu/employment_social/publications/booklets/equality/pdf/eul1450_090330_bas_en.pdf. 
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ــهن  ٥٤٦شــاركت  - ٢٣٣ ــرأة مــن بين ــرامج    ١٤١ ام  جتــاوزن اخلمــسني مــن عمــرهن، يف ب
ــة   تــدريب أساســي يف جمــال األعمــال التجاريــة نظّ  متــها مكاتــب التــشغيل هبــدف تعزيــز العمال

، ُوجهــت إىل مرافــق التــدريب ٢٠٠٨ويف . املــشاريعاالضــطالع بالذاتيــة واملهــارات يف جمــال 
 امرأة كن قد قضني سنتني أو أكثر عاطالت عـن العمـل قبـل تـسجيل أمسـائهن يف                    ٧٢٦املهين  

وشـاركت يف بـرامج التعلـيم       .  امرأة جتاوزن اخلمسني عاما من عمرهن      ٦٧٨مكتب تشغيل و    
 عـاطالت عـن العمـل منـذ          امـرأة  ٢٠٤ امرأة جتاوز سنهن اخلمـسني سـنة و          ٢٠٩غري النظامي   

ــر  ــهن قــد جتــاوز ٤٠ امــرأة كانــت  ١٣٩وشــاركت . ســنتني أو أكث ــا مــن  ن من  اخلمــسني عام
 امـــرأة كانـــت  ٧٦٦وأقبلـــت . ســـتكمال املعرفـــة واملهـــارات املهنيـــة   العمـــرهن يف بـــرامج  

بيــة الكتــساب معرفــة أوليــة تدريبــرامج علــى منــهن قــد جتــاوزن اخلمــسني مــن عمــرهن   ١٦٩
  .خمتلفة هنمب

، حضر دروس بـدء املـشاريع التجاريـة الـيت نظمتـها مكاتـب التـشغيل                 ٢٠٠٩يف عام    - ٢٣٤
وحـصل البـاحثون عـن عمـل الراغبـون يف ممارسـة مهـن               .  امـرأة  ١٨٩ شخصا من بينـهم      ٣٥٢

بـدء وتطـوير    يف مقـابالت شخـصية وبواسـطة معلومـات عـن طريقـة              حرة على مشورة مقدمـة      
 بلـديات   ١٠وقامـت   . شـهادات األعمـال   ل نظام   بفضاالمتيازات املتاحة   عن  مشروع جتاري و  

 مــؤمترا ٢٧وُنظــم . بتــوفري تــدريب ملنظمــي املــشاريع واملــشاركني يف مبــادرات العمالــة احملليــة  
دعـــم ”م مـــشروع ونظّـــ. إلطـــالع اجلمهـــور علـــى مبـــادرات يف جمـــال العمالـــة منفـــذة حمليـــا 

مترا ختاميـا حـضره مـديرو        التابع لصندوق الدعم اهليكلي األورويب مؤ      “املؤسسات االجتماعية 
مؤســسات اجتماعيــة وممثلــون ملنظمــات ورابطــات ذوي اإلعاقــات ومــديرو مكاتــب التــشغيل  

وُخصص املؤمتر إلعـالم ممثلـي رابطـات ذوي اإلعاقـات عـن احلالـة فيمـا                 . احمللية، وما إىل ذلك   
ــة يتعلـــق باملعونـــة املتاحـــة للمؤســـسات االجتماعيـــة وعـــن إمكانيـــات تعزيـــز املهـــارات امله    نيـ

املستـضعفني  لألشخاص املنتمني جملموعات مستهدفة، وعن أمهية إدماج جمموعـات األشـخاص          
  .يف سوق العمل

املــرأة واملــشاريع ” واصــلت وزارة االقتــصاد إصــدار نــشرهتا الفــصلية  ٢٠٠٩يف عــام  - ٢٣٥
تـشجيع املقاولـة يف     إىل  عن السياسات الـيت هتـدف       مستكملة   اليت تتضمن معلومات     “التجارية

وأنتجـت  . وساط املرأة، وعن املشاريع اجلارية أو اجلاري إعدادها، ومعلومـات مفيـدة أخـرى             أ
كيـف ُيـستهل العمـل      ”وزارة االقتصاد أيضا كتيبا معدا لرجـل األعمـال املبتـدئ وهـو بعنـوان                

ن تقدميا لسياسة وضع املشاريع التجاريـة، وبـدء املـشاريع            وتضمّ “يف مباشرة مشروع جتاري؟   
شـــكال تلـــك املـــشاريع، وإمكانيـــات التمويـــل، ونظـــام الـــضرائب، والتـــراخيص التجاريـــة، وأ

  . املشاريع التجاريةعثواألذون، ومسائل أخرى ذات صلة بب
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  ١الفقرة     
  )ج(و ) ب(، )أ(الفقرات الفرعية     

ــرة  - ٢٣٦ ــال الفعلــــي   ٢٠١٠-٢٠٠٨يف الفتــ ــسية علــــى اإلعمــ ــز بــــصورة رئيــ  مت التركيــ
ــوق دت يف الفقــرات ّدصيص عليهــا يف صــكوك قانونيــة والــيت ُحــ    الــيت ســبق أن مت التنــ   للحق
ولتقلـيص الفجـوات بـني اجلنـسني يف جمـايل العمالـة            . من هذه املادة  ) ج(و  ) ب( و) أ( الفرعية

والعمل، أُدجمت جوانب املـساواة اجلنـسانية يف وثـائق برجمـة الـدعم اهليكلـي لالحتـاد األورويب،                 
حتاد األورويب، ليس فقط لدعم مشاريع مـستهدفة        فأتيحت بذلك فرصة الستخدام صناديق اال     

ترمــي إىل كفالــة فـــرص متكافئــة للمــرأة والرجـــل، بــل وكــذلك إلدمـــاج إجــراءات حمـــددة        
  .تستهدف املساواة اجلنسانية يف مجيع املشاريع املدعومة

ــرة  - ٢٣٧ ــساعدة اويف فت ــن   مل ــة م ــة املقدم ، جيــري ٢٠١٣-٢٠٠٧االحتــاد األورويب اهليكلي
ــا اســتع النــشاط التروجيــي إلشــراك  ”مال مــوارد الــصندوق االجتمــاعي األورويب لتمويــل  حالي

قصاء االجتمـاعي يف سـوق العمـل        إلاألشخاص املعرضني خلطر اجتماعي واألشخاص ضحايا ا      
دة واإلدمــاج العمالــة اجلّيــ”، ١ يف إطــار األولويــة “والتوفيــق بــني االلتزامــات األســرية واملهنيــة

  .التنفيذي لتنمية املوارد البشرية، يف الربنامج “االجتماعي
أنشطة تروجييـة إلشـراك األشـخاص املعرضـني للخطـر واألشـخاص             ”ولتنفيذ التدخل    - ٢٣٨

 مشروعا باعتمـادات بلـغ      ٦٧، مت متويل    “الذين يتعرضون لإلقصاء االجتماعي يف سوق العمل      
يف  إدماج النـساء      من تلك املشاريع إىل إعادة     ١٣، هتدف    مليون ليتا ليتوانية   ١٠٧,٤جمموعها  

جتــاوزن اخلمــسني ســنة مــن الــاليت (ســوق العمــل بعــد غيــاب طويــل وإدمــاج النــساء املــسّنات 
  .يف سوق العمل) عمرهن
ــة  ”يــساهم التــدخل  - ٢٣٩  يف ، بــصورة مباشــرة،“التوفيــق بــني االلتزامــات األســرية واملهني

وهـو يهـدف إىل   . والرجـل تيسري إدماج املرأة يف سوق العمل وتعزيـز الفـرص املتكافئـة للمـرأة           
هتيئــة الظــروف املواتيــة لــتمكني األشــخاص يف ســن العمــل املــشاركني يف األنــشطة االقتــصادية  

من حتقيق التوازن بني االلتزامات األسرية واملهنيـة        )  عن عمل  نيباحثال على عمل أو     نياصلاحل(
قــدمي خــدمات ويــدعم هــذا التــدخل ت. أمــاكن عمــل مراعيــة ملــصاحل األســرة هتيئــة وإىل تعزيــز 

لألشــخاص العــاطلني عــن العمــل الــذين جيــدون صــعوبات يف التوفيــق بــني الواجبــات األســرية   
وهو يدعم أيضا حفز األشخاص العـاطلني عـن العمـل بـسبب             . عائليةواملهنية بسبب التزامات    

وتقدمي املشورة هلم وتدريبهم على حتسني مهاراهتم، وتوفري خـدمات الوسـاطة            عائلية  التزامات  
أماكن عمل مراعيـة ملـصاحل      هتيئة  وتشمل أنشطة املشروع    . ساعدة األخرى يف جمال العمالة    وامل

األســرة، وتــوفري التعلــيم والتــدريب والتوجيــه ألربــاب العمــل وممثلــي املــوظفني والبلــديات          
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واملهنيـة، وتنفيـذ تـدابري لتـشجيع تقاسـم      العائليـة  خبصوص طرق حتقيق التوازن بـني االلتزامـات    
وجيـري حاليـا تنفيـذ      . ألسرية بـني الـزوجني، وإجـراء دراسـات استقـصائية وحبـوث            الواجبات ا 

  . مليون ليتا٤٨,٨ت قيمته الكلية  مشروعا يف إطار هذا التدخل بتمويل بلغ٢٢
ل ، ُمـوّ ٢٠٠٦-٢٠٠٤الحتـاد األورويب    املقدمـة مـن ا    ويف أثناء فترة املساعدة اهليكلية       - ٢٤٠
 “نع اإلقـصاء االجتمـاعي وحتقيـق اإلدمـاج االجتمـاعي          م” ٣-٢مشروعا يف إطار التدبري      ٩٦

 مـشروعا هادفـا إىل      ١٩ مـا جمموعـه      ٢٠٠٨أُكمـل يف عـام      و. الوارد يف وثيقة الربجمة الوحيـدة     
احلد من اإلقصاء االجتمـاعي للمـرأة، وزيـادة إدماجهـا االجتمـاعي وكفالـة فـرص متكافئـة يف                    

  .سوق العمل
نظمــات نــسائية غــري حكوميــة أمثلــة ألفــضل  وتــشكل عــدة مــشاريع، مولــت جلــها م - ٢٤١

 أجنــزه “تعــالوا نعقــد الــصفقات التجاريــة”ويتمثــل أحــدها يف مــشروع متواصــل . املمارســات
وقد أقر بأنه واحدة مـن أفـضل    . مركز اإلعالم بشأن قضايا املرأة باالشتراك مع أطراف أخرى        

ة يف سـوق العمـل أو قيامهـا         رّوج هـذا املـشروع إلدمـاج املـرأ        . املمارسات يف االحتاد األورويب   
وقــد . ببــدء مــشاريعها التجاريــة اخلاصــة كبــديل لطــرق قــضايا العمالــة واألنــشطة االجتماعيــة  

 منطقــة ليتوانيــة تتميــز بعــدم نــشاط منظمــات ١١ امــرأة مــن ٢٢٠ضــمت اجملموعــة املــستهدفة 
اريع اجلماعــات احملليــة، وعــدم وجــود تــدابري اجتماعيــة حفــازة لتــشجيع اضــطالع النــساء مبــش 

ــة   أو ــة داخــل اجملتمعــات احمللي ــز اإلدمــاج يف ســوق    ،أنــشطة تطوعي  وعــدم وجــود تــدابري لتعزي
مت وقــد اكتــسبت املــستفيدات مــن املــشروع املهــارات واملــؤهالت املفتقــر إليهــا وقُــدّ . العمــل

إليهن معلومات عن الطريقة اليت ميكـن هبـا اسـتعمال تلـك املهـارات واملـؤهالت وأتيحـت هلـن                     
ــضا  ــار فرصــة أي تلــك املهــارات علــى صــعيد املمارســة، وذلــك مبــساعدة مــن الوســطاء      الختب

ويكفـل منـوذج اإلدمـاج حـصول مجيـع املـشاركات علـى              . واالستشاريني واحملاضـرين واخلـرباء    
 شــهرا يف ســعيهن إىل بلــوغ ٢٠مــساعدة كاملــة مــن اخلــرباء يف غــضون فتــرة يبلــغ متوســطها  

 مـشاريعهن التجاريـة اخلاصـة، وكـذلك إقامـة      احلصول على عمل أو بدء وتطوير: هدف حمدد 
ويتـألف هـذا املـشروع القـائم        . صالت مع مشاركات أخريات يف مناقـشات املائـدة املـستديرة          

ـــالعنــصر الع: ة عناصــرــــعلــى أســاس اســتقالل الوحــدات املكونــة لــه مــن ثالث   ام، وهــو يــضم ـ
؛ والعنـصر   “مـل أظهـري نفـسك ألربـاب الع      ”  و “خـذي بزمـام املبـادرة     ” -مكونني خاصني   

وقـد كُفلـت الفعاليـة واجلـودة بفـضل وجـود حماضـرين              . “استشارات اختصاصيني ” -الثالث  
لمحاضـرين، ووضـع جـدول      لذوي مهارات على أعلى مـستوى، وإجـراء استـشارات مجاعيـة             

.  وبفــضل حتديــد فتــرات مناســبة لالجتماعــات ولالستــشارات  .زمــين مــرن لفتــرات التــدريب 
ــأمني اســتمرارية   ــا يف ســوق العمــل     وجيــري ت ــصاؤهم اجتماعي ــذين مت إق إدمــاج األشــخاص ال

وبغيـة تيـسري إدمـاج النـساء        . مؤمتر اختتامي عقد  وتعزيز روح املقاولة بتنظيم حلقات دراسية و      
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الالئــي مت إقــصاؤهن اجتماعيــا يف ســوق العمــل وتعزيــز اضــطالعهن باملــشاريع، أُجريــت محلــة  
أربــاب العمــل، والــشركاء التجــاريون، : ستهدفة املــاتإعالميــة متواصــلة موجهــة حنــو اجملموعــ

 ويف أثنــاء احلملــة، نظّــم مركــز اإلعــالم. واالختــصاصيون يف ميــدان العمالــة، وقطــاع األعمــال
الختيــار أفــضل مكــان عمــل مــن حيــث النــهوض باملــسؤولية        بــشأن قــضايا املــرأة مــسابقة    

ــاطق الليتوانيــة خمتلــف االجتماعيــة يف  ميــة توزيــع املنــشورات   وقــد مشلــت احلملــة اإلعال  . املن
  .وعمليات ترويج، ونشر املعلومات يف الصحافة اإلقليمية وعلى اإلنترنت

اســتنباط ” - (RETURN) - “عــودي”ومتثلــت عمليــة ناجحــة أخــرى يف مــشروع   - ٢٤٢
، “تطبيق مناذج إلعادة اإلدماج االجتماعي واملهين للمرأة يف سوق العمـل بعـد غيـاب طويـل                و

ويتمثـل هـدف املـشروع    . ز تاوراجه للعمالة واإلعالم اخلاصـني بـاملرأة   أجنزه مرك وهو مشروع   
وتعميق املعرفة، ورفـع    على صعيد اجلماعة احمللية،     يف طرق قضايا عمالة املرأة، وتعزيز املساواة        

. مستوى الكفاءات، وحتسني حالة املرأة يف إقليم تاوراجه، وحتقيـق تغـيريات يف ميـدان العمالـة            
وع إعـداد بـرامج تدريبيـة وتنظـيم دورات تـدريب يف إطـار هـذه الـربامج                   ومشلت نـواتج املـشر    

حفــز املــرأة علــى اســتئناف  لزيــادة لتحــسني الكفــاءات واملهــارات االجتماعيــة واملهنيــة العامــة  
ويـؤدي خفـض مـستوى بطالـة املـرأة إىل حتقيـق تغـيري يف                .  والعودة إىل األنشطة املهنية    ةالدراس

  .فرص املتكافئة وتتغري تدرجييا تصورات اجلمهور ألدوار املرأةتتحسن ال: جماالت أخرى أيضا
 مقهــى ‐مركــز ”إن النــساء املستــضعفات اجتماعيــا هــن املــستفيدات مــن املــشروع   - ٢٤٣

ــا    الــذي ينفــذه مركــز املــنّعم جــورغيس   “إعــادة التأهيــل املهــين للنــساء املستــضعفات اجتماعي
امج متعــدد العناصــر للحــد مــن اإلقــصاء  يهــدف املــشروع إىل وضــع وتنفيــذ برنــ . مــاتواليتيس

االجتمــاعي للنــساء املستــضعفات اجتماعيــا وإىل إدمــاجهن يف ســوق العمــل، ومــن املتوقــع أن  
ينمي ذلك قابلية املشاركات يف املشروع للحصول علـى عمـل ومـن قـدرهتن علـى املنافـسة يف                

اخلـدمات تـضطلع هبـا      وجيري حاليا يف إطار الربنامج حتديد جمموعة متكاملة من          . سوق العمل 
ومت وضــع برنــامج شــامل . أو الريفيــة/املنظمــات احملليــة العاملــة يف اجملتمعــات احملليــة احلــضرية و

 وضـع وتطبيـق منـهجيات لتعزيـز احلـافز علـى العـودة إىل سـوق                  ةملكافحة اإلقصاء يطرق مسأل   
وجيـا احلاسـوب    اللغتـان الليتوانيـة واالنكليزيـة، ومبـادئ تكنول        (العمل، وتلقـني كفـاءات عامـة        

 مقهــى التــدريب للجماعــة احملليــة،  -، والتــدريب املهــين يف مركــز  )وأساســيات قــانون العمــل
التعــاون املــشترك بــني النــهوض بوإشــراك أعــضاء اجلماعــات احملليــة يف أنــشطة شــبكة الــدعم، و

املؤسسات يف أوساط الشركاء االجتماعيني الناشطني يف اجملتمع احمللي وتشجيع أربـاب العمـل           
  .على املسامهة بفاعلية يف تسوية مشكلة اإلقصاء

، كانـت   ٢٠٠٨يف بدايـة    . أحدث الركود االقتصادي تغيريات هامة يف سـوق العمـل          - ٢٤٤
املشكلة الرئيسية هي النقص يف عدد العمال ذوي املهارات، يف حـني أصـبحت يف هنايـة الـسنة                   
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 عــدد طــاليب العمــل املــسجلني ٢٠٠٨وبلــغ يف . تتمثــل يف العــدد املتزايــد للعــاطلني عــن العمــل
، ٢٠٠٧وباملقارنــة مــع .  ألــف امــرأة١٠٣,٣ ألــف شــخص منــهم ٢١٤,٢مبكاتــب التــشغيل 

وقــد نــتج هــذا النمــو بــصورة )  يف املائــة٢٨,٥أي ( ألــف ٤٧,٥ســجل هــذا الــرقم منــوا قــدره 
ر رئيسية عن االستغناء عن املوظفني بسبب الظروف االقتصادية غـري املواتيـة وحـاالت اإلعـسا               

، وحــصة الرجــال ) عامــا٢٥دون ســن (وازدادت حــصة الــشباب . وعمليــات إعــادة التنظــيم 
 يف املائــة تقريبــا مــن جممــوع عــدد الــسكان العــاطلني عــن العمــل، يف حــني ازدادت  ٨٠بنــسبة 

 يف ٥١,٨ يف املائـة والرجـال     ٤٨,٢ومثلـت املـرأة نـسبة       .  يف املائـة فقـط     ٨حصة النساء بنسبة    
ــة مــن جممــوع العــا  ــة . طلني املــسجلنياملائ ــأمني  ٢٠٠٨ويف هناي علــى ، ُدفعــت اســتحقاقات الت

 ألـف  ٣٢,٦ يف املائة من جمموع العاطلني املسجلني يف مكاتـب التـشغيل، أي              ٣٤,٣البطالة لـ   
ــهم    ــن بين ــت م ــرأة ١٥,٢شــخص كان ــف ام ــهم   ١١١وحــصل .  أل ــن بين  شــخص آخــرون م

  .ظام التقاعد املبكرالبطالة يف إطار نعلى امرأة على استحقاقات التأمني  ٤٥
ومت تـشغيل   . يندرج تعزيز العمالة واحلد من البطالة ضمن أولويـات برنـامج احلكومـة             - ٢٤٥
 عــن طريــق مكاتــب  ٢٠٠٨ ألــف امــرأة يف عــام  ٦٨,٢ ألــف طالــب عمــل، مبــن فــيهم  ١٢٢

 ٧ ٠٠٠ عاطل عن العمـل، منـهم زهـاء        ١٦ ٠٠٠وأصبح زهاء   . التشغيل على النطاق الوطين   
 ألـف شـخص     ٣٦,٣وشـارك   .  ذاتيا يف إطـار نظـام شـهادات األعمـال التجاريـة            امرأة مشغلني 

 ألــف امــرأة يف تــدابري سياســات ســوق العمــل الفاعلــة املمولــة مــن صــندوق   ٢٠,٣مــن بينــهم 
وكجـزء  .  بلديـة  ٢٩ مـشروعا مـن مـشاريع مبـادرات العمالـة احملليـة يف               ٥٥ومت تنفيذ   . العمالة

املـشاريع  جممـوع  وُنفـذ أكثـر مـن نـصف      . ل جديـد   موطن شـغ   ٢٦٢من تلك املشاريع، أنشئ     
وُنفـذ معظـم    ).  يف املائـة مـن اجملمـوع       ٥٦، أي   ةجديـد وظيفـة    ١٤٧ ئتأنـش (يف مناطق ريفية    

 يف املائـة    ٣٨ومثلت املـرأة    ). ٥(والبناء  ) ٢٤(واخلدمات  ) ٢٦(املشاريع يف قطاعات الصناعة     
  .احلاصلني على عمل حديثامن جمموع األشخاص 

 منــها مركــز ١٦ مؤســسة اجتماعيــة جديــدة، ُمنحــت  ١٩، أنــشئت ٢٠٠٨ام يف عــ - ٢٤٦
. وتوجـد املؤسـسات االجتماعيـة يف مجيـع أقـاليم الـبالد            . املؤسسة االجتماعية لذوي اإلعاقات   

ــا    ــة لــذوي  ٦٠ منــها ٨٢ويبلــغ العــدد اإلمجــايل لتلــك املؤســسات يف ليتواني  مؤســسة اجتماعي
ــة منــهم بــشؤون جمموعــات  ٦٤,٤ف  شخــصا، كُلّــ٢ ٦١٥وهــي تــشّغل . اإلعاقــات  يف املائ
وبفـضل معونـة   ). ١٩(وكاونـاس  ) ٢٩(يوجد معظم هـذه املؤسـسات يف فيلنيـوس      . مستهدفة

 يف ٥١ ، مـن ذوي اإلعاقـات  ا شخـص ١ ٦٥٠أكثـر مـن    تلـك املؤسـسات     من الدولة، شـّغلت     
 مكــان عمــل ٤٠لــذوي اإلعاقــات وكّيفــت وظيفــة جديــدة  ٩٣نــساء، وأنــشأت منــهم املائــة 

  .واءمة احتياجات فرادى ذوي اإلعاقاتمل



CEDAW/C/LTU/5

 

76 11-64835 
 

املعروضـة وهبوطـا   عدد الوظـائف  ، شهد سوق العمل الليتواين منوا يف        ٢٠٠٩يف عام    - ٢٤٧
تنـاقص أعـداد طـاليب    ل ومنذ منتصف السنة، مل تنفك مكاتب التشغيل تـسجّ . يف الطلب عليها 

عـدد العـاطلني   وازداد فـع  بيد أن متوسط طول فترات البطالـة قـد ارت  العمل، مبن فيهم الشبان؛    
عن العمل لفترات طويلة، ونتيجة لذلك أصبحت البطالة يف هناية العام ثالث مرات مـا كانـت     

 أيضا بلغ عدد العاطلني عـن العمـل املـسجلني علـى قـوائم مكاتـب التـشغيل                   ٢٠٠٩ويف  . عليه
وارتفــع عــدد العــاطلني  .  ألــف امــرأة١٥٢,٢ ألــف شــخص كــان مــن بينــهم   ٣٦٩,٤احملليــة 

 ألــف شــخص مبــن فــيهم  ٥٢,٨كــان : لفتــرات طويلــة مــن بــني األشــخاص املــسجلني حــديثا  
بعــد  ســجلوا أمســاءهم يف خــالل الــسنة لــدى مكاتــب التــشغيل احملليــة، قــد ألــف امــرأة، ٢٣,٧
  .سنتني أو أكثر من ذلك عاطلني عن العملقضاء 
يل أعـداد  ، واصـلت مكاتـب التـشغيل احملليـة تـسج     ٢٠١٠يف النصف األول مـن عـام        - ٢٤٨

وقـد سـاعدت    . كبرية من العاطلني عن العمل وظلت مشكلة القابليـة احملـدودة للتـشغيل قائمـة              
 ألــف طالــب عمــل، كانــت مــن بينــهم  ١٢١,٨مكاتــب التــشغيل احملليــة علــى تــوفري عمــل لـــ  

 ألف شخص عاطل عن العمـل، مـن بينـهم           ١٨,٢واستهل  . ٢٠٠٩ ألف امرأة يف عام      ٥٧,٢
ويف .  االقتـصادي اخلـاص يف إطـار نظـام شـهادة األعمـال التجاريـة               ألف امـرأة، نـشاطهم     ٩,٦

ــأمني االجتمــاعي      ــت اســتحقاقات الت ــام، كان ــة الع ــىهناي ـــ   عل ــصرف ل ــة ُت ــف ٧٤,١ البطال  أل
مــوع العــاطلني، وكــان مــن بينــهم  يف املائــة مــن جم٢٧عاطــل عــن العمــل، أي لنــسبة  شــخص

  .ألف امرأة ٣٢
يغة جديـدة لقـانون مجهوريـة ليتوانيـا املتعلـق بـدعم              ص ٢٠٠٩يوليه  /اعُتمدت يف متوز   - ٢٤٩

الـسعي بنـشاط إىل     دعـم   لزيادة التركيـز علـى       )٤٤()املشار إليه فيما يلي بوصفه القانون     (العمالة  
وُينظــر حاليــا كــذلك يف  . احلــصول علــى عمــل وختــصيص مزيــد مــن األمــوال لــذلك الغــرض   

  .اليت هلا ثالثة أطفال أو أكثر من ذلكإمكانية دعم العمالة الذاتية ألحد الوالدين يف األسر 
ــام  - ٢٥٠ ــه ٢٠٠٩يف ع ــهم      ٤٦,٩، ُوّج ــساء من ــسبة الن  ألــف عاطــل عــن العمــل كانــت ن
الـصناديق اهليكليـة لالحتـاد      ّول مـن    يف املائة للمشاركة يف تدابري سوق العمل الفاعلة اليت مت          ٤٧

ف تقريبـا مـن العـاطلني عـن          ألـ  ١٨ومت تشغيل   .  صندوق العمالة وميزانية الدولة    ومناألورويب  
وُنفّـذت  . للجماعـات احملليـة  خدمات مقدمـة   يف املائة، يف ٤٣العمل، بلغت نسبة النساء منهم     

وقــد ُنفــذ أكثــر مــن . وظيفــة جديــدة ١٦٢مت إنــشاء  بلديــة و٢٦ مبــادرة حمليــة للعمالــة يف ٤١
ائــة مــن  يف امل٥٦أي وظيفــة جديــدة،  ٩١ ئتأنــش(نــصف جممــوع املــشاريع يف منــاطق ريفيــة 

وفيما يتعلق بأنواع النشاط االقتصادي، ُنفذ معظـم املـشاريع يف قطاعـات اخلـدمات       ). اجملموع
__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٣٦٣٨-٨٦اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٤(  
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 يف املائــة مــن جممــوع األشــخاص  ٤٢وقــد مثّلــت املــرأة  ). ٣(والبنــاء ) ١٨(والــصناعة ) ٢٠(
  .حديثااحلاصلني على عمل 

 منـها  ١٤صلت حـ  مؤسـسة  ٢٤، ُمنح مركـز املؤسـسة االجتماعيـة لــ     ٢٠٠٩يف عام   - ٢٥١
 األخـرى   ةاملؤسـسات العـشر   على مركز مؤسسة اجتماعيـة لـذوي اإلعاقـات يف حـني ُمنحـت               

وكاونــاس ) ٤٢(يوجــد معظــم هــذه املؤســسات يف فيلنيــوس . املركــز العــام ملؤســسة اجتماعيــة
ــها     ١٠٢وكانــت ). ٢٠( ــام مــن بين ــة الع ــا يف هناي ــة موجــودة يف ليتواني  ٧٤ مؤســسة اجتماعي

مكـان   ٨٠ أعدت هذه املؤسسات أو كيفت       ٢٠٠٩ويف  . ذوي اإلعاقات مؤسسة اجتماعية ل  
ص اشــخأ ١٠٧وبــدعم مــن الدولــة، شــّغلت املؤســسات االجتماعيــة . عمــل لــذوي اإلعاقــات

  .، على أداء مهاّمهم يف املائة منهم نساء٤٠ من ذوي اإلعاقات كانت ٧٥٠ملساعدة 
علــى النظــام األساســي للخــدمات  مــن القــانون املتعلــق باملوافقــة  ) ١ (٦تــضع املــادة  - ٢٥٢

يـنص  . الطلبـات إىل إدارة اخلـدمات الداخليـة       ُتطّبق على مقـدمي      شروطا متساوية    )٤٥(الداخلية
القانون على أن مقدمي تلك الطلبات جيـب أن يـستوفوا الـشروط املتـصلة باجلنـسية الليتوانيـة،                   

ــيت     ــشروط الـ ــا للـ ــصحية وفقـ ــة الـ ــيم واحلالـ ــسن والتعلـ ــدة والـ ــسمعة اجليـ ــددهتا وزارة وبالـ  حـ
وتـنص  . واصفات حمـددة لكـل واحـد مـن اجلنـسني          وفقا مل اللياقة البدنية العامة    وشرط   الداخلية

من النظام األساسي للخدمات الداخلية على أنه جيوز لوزير الداخلية، أو رؤسـاء             ) ٢ (٦املادة  
 فـروع   املؤسسات املركزية املخولني من طرف الوزير، وضع شـروط إضـافية لطـاليب العمـل يف               

بيـــد أن هـــذه الـــشروط اإلضـــافية ال ميكـــن أن تتـــصل  . معينـــة ملؤســـسات الـــشؤون الداخليـــة
بالقـــدرات الفكريـــة واجلـــسدية والعمليـــة للـــشخص وحالتـــه الـــصحية، ولياقتـــه األخالقيـــة  إال

ومل يـضع النظـام األساسـي أيـة قيـود ذات       . والنفسانية ألداء واجبات حمددة يف الفروع املناسبة      
  .نس يف جمال توظيف األشخاص للعمل يف اخلدمة الداخليةصلة بنوع اجل

  
  )د(الفقرة الفرعية     

يقتــضي قــانون الفــرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل أن ُتــصرف للنــساء والرجــال أجــور   - ٢٥٣
وتقتـضي أيـضا صـكوك قانونيـة       . عمل ذي قيمـة مـساوية لـه       لقاء  متساوية لقاء نفس العمل أو      

أن ُتـصرف   ) مة، وما إىل ذلك   ا، قانون اخلدمة الع   عملقانون ال (أخرى حتكم األجور واملرتبات     
بيـد أن الفجـوة بـني    . عمل ذي قيمة مساوية لهلقاء للنساء أجور متساوية لقاء نفس العمل أو  

  .األجور ما زالت قائمة لكنها تتناقص تدرجييا

__________ 

 .٢٠٠٣ لعام ١٩٢٧-٤٢ة، العدد اجلريدة الرمسي  )٤٥(  
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عمـل يف    كان متوسط إمجايل أجـر املـرأة عـن سـاعة             ،وفقا لبيانات إدارة اإلحصاءات    - ٢٥٤
 ليتـا يف  ١٢,١٤يبلـغ  ) باسـتثناء املـشاريع التجاريـة اململوكـة لـشخص واحـد         (االقتصاد الوطين   

 وكـان أدىن    ٢٠٠٨ يف املائة عن ما كـان عليـه يف عـام             ٢,٢ أي أنه اخنفض بنسبة      ٢٠٠٩عام  
يف القطاع العمومي، كان متوسط إمجايل أجـر        .  يف املائة  ١٣,٥من متوسط أجر الرجل بنسبة      

 يف  ٠,٥ أي أنـه سـجل اخنفاضـا بنـسبة           ٢٠٠٩ ليتا يف عام     ١٣,٣٠ عن ساعة عمل يبلغ      املرأة
ويف .  يف املائـة   ١٣,٧ وكان أدىن من أجر الرجـل بنـسبة          ٢٠٠٨ما كان عليه يف عام      ن  املائة ع 

 ،٢٠٠٩ يف عــام ١١,٠٣القطــاع اخلــاص، كــان متوســط أجــر املــرأة عــن ســاعة عمــل يبلــغ     
 وكـان أدىن مـن     ٢٠٠٨ يف املائـة باملقارنـة مـع عـام           ٤,٨نسبة  فهو قد سجل اخنفاضا ب    بالتايل  و

  . يف املائة١٨أجر الرجل بنسبة 
وفقــا لبيانــات إدارة اإلحــصاءات، كــان متوســط إمجــايل أجــر املــرأة عــن شــهر عمــل    - ٢٥٥
 ليتـا   ١ ٩٩٠يبلـغ   ) باسـتثناء املـشاريع التجاريـة اململوكـة لـشخص واحـد           (االقتصاد الوطين    يف
 ٢٠٠٨ يف املائـــة عـــن مـــا كـــان عليـــه يف عـــام  ١,٥ أنـــه اخنفـــض بنـــسبة  أي٢٠٠٩عـــام  يف
 ٢ ١٣٣م، كان متوسط إمجايل أجر املرأة عن شهر عمـل يبلـغ       ا يف القطاع الع   .) ليتا ٢ ٠٢٠(

 ٢٠٠٨ يف املائـة عـن مـستواه يف عـام     ٠,٣، أي أنـه مل يـنخفض إال بنـسبة    ٢٠٠٩ليتا يف عـام    
 ليتا أي أنـه كـان أدىن مـن مـستواه يف             ١ ٨٤٧بلغ  ؛ ويف القطاع اخلاص، كان ي     ) ليتا ٢ ١٣٩(

  . يف املائة٣,٦بنسبة )  ليتا١ ٩١٦ (٢٠٠٨عام 
، كان متوسط إمجايل أجر الرجل عن شهر عمل يف االقتـصاد الـوطين              ٢٠٠٩يف عام    - ٢٥٦

 ليتا، أي أنه كـان أدىن مـن         ٢ ٣٤٩يبلغ  ) باستثناء املشاريع التجارية اململوكة لشخص واحد     (
يف القطـــاع العمـــومي، كـــان .  يف املائـــة٦,٢بنـــسبة )  ليتـــا٢ ٥٠٥ (٢٠٠٨ عـــام مـــستواه يف

 ٢٠٠٨ ليتـا، أي أنـه كـان أدىن مـن مـستواه يف عـام                 ٢ ٥٥٦متوسط إمجايل أجر الرجل يبلـغ       
 ليتــا، أي أنــه ٢ ٢٥٩ يف املائــة، ويف القطــاع اخلــاص، كــان يبلــغ  ٤,٨بنــسبة )  ليتــا٢ ٦٨٥(

  . يف املائة٧,٤بنسبة )  ليتا٢ ٤٤٠( ٢٠٠٨كان أدىن من مستواه يف عام 
باسـتثناء املـشاريع    (كان متوسط إمجايل أجر املرأة عن شهر عمل يف االقتصاد الوطين             - ٢٥٧

أدىن بنـسبة   :  يف املائـة عـن أجـر الرجـل         ١٥,٣يقـل بنـسبة     ) التجارية اململوكـة لـشخص واحـد      
  .قطاع اخلاص يف املائة يف ال١٨,٢ يف املائة يف القطاع العمومي وبنسبة ١٦,٥
 كان حضور املرأة مهيمنـا يف جمـايل الرعايـة الـصحية البـشرية والعمـل                 ٢٠٠٩يف عام    - ٢٥٨

)  يف املائـة   ٧٧(األغذيـة   تقـدمي   وخـدمات تـوفري أمـاكن اإلقامـة و        )  يف املائة  ٨٣,٥(االجتماعي  
  ). يف املائة٧٦,٤(والتربية 
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ايل أجـور النـساء شـهريا يف       وفقا لبيانـات إدارة اإلحـصاءات، كـان أدىن متوسـط إمجـ             - ٢٥٩
يف ميدان تـوفري أمـاكن   ) باستثناء املشاريع التجارية اليت ميلكها شخص واحد     (االقتصاد عموما   

، يليـه ميـدان الرعايـة الـصحية البـشرية والعمـل       ) ليتـا ١,٢٢٥(اإلقامة وخدمات تقدمي األغذية    
  ). ليتا٢,٠٩٣(والتربية )  ليتا٢,٠٣٩(االجتماعي 

انــات اإلدارة ذاهتــا، كــان متوســط إمجــايل أجــور النــساء شــهريا يف االقتــصاد  وفقــا لبي - ٢٦٠
 ميلكهـا  باسـتثناء املـشاريع التجاريـة الـيت     (٢٠١٠الوطين عموما يف أثناء الربع الثالـث مـن عـام            

 يف املائـة باملقارنـة مـع الربـع          ١,٢، وقـد مثّـل ذلـك زيـادة بنـسبة             ليتـا  ١,٩٢٤) شخص واحـد  
طاع العام، مل يتغري متوسط إمجايل أجـور النـساء شـهريا باملقارنـة مـع                يف الق . ٢٠١٠الثاين من   

 ١ ٨١٩ ليتــا؛ ويف القطــاع اخلــاص، بلــغ ٢ ٠٢٦وكــان يف مــستوى  ٢٠١٠الربــع الثــاين مــن 
وكــان . ٢٠١٠يف الربــع الثــاين مــن عــام مــن مــستواه  يف املائــة ٢,١ليتــا، فكــان أعلــى بنــسبة 

قتصاد عموما أدىن من متوسـط أجـور الرجـال بنـسبة          متوسط إمجايل أجور النساء شهريا يف اال      
 مقارنــا بــالربع الثالــث مــن عــام  ٢٠١٠الربــع الثالــث مــن  ( ويف خــالل ســنة . يف املائــة١٤,٧
 يف املائة يف االقتـصاد عمومـا        ٢,٨، اخنفض متوسط إمجايل أجور النساء شهريا بنسبة         )٢٠٠٩

  .اص يف املائة يف القطاع اخل٠,٦ يف القطاع العام و ٤,٦و 
املرتبـات لـذوي    معامـل   ، متـت زيـادة       النـساء والرجـال    جـور أللتقليل من الفجـوة بـني        - ٢٦١

ــارا مــن      ــام اعتب ــنخفض يف القطــاع الع ــدخل امل ــاين ١ال ــاير / كــانون الث ــى النحــو  ٢٠٠٩ين  عل
ــم    ــرار رق ــه يف الق ــسمرب / كــانون األول٣٠ املــؤرخ ١٣٦٨املنــصوص علي ــة ٢٠٠٨دي  حلكوم

ــشأن    ــا ب ــة ليتواني ــم   ”مجهوري ــرار رق ــديل الق ــؤرخ ٥١١تع ــوز٨ امل ــه / مت ــة ١٩٩٣يولي  حلكوم
مجهوريـــة ليتوانيـــا املتعلـــق بـــإجراءات حتديـــد أجـــور عمـــال املؤســـسات واملنظمـــات املمولـــة    

 يف املائـة يف املتوسـط لعمـال الثقافـة والفنـون،      ١٧بنـسبة   :  على النحـو التـايل     ،)٤٦(“امليزانية من
 يف املائة يف املتوسـط      ١٢و  ) لدنيا والعليا ملعامل األجور   احلدود ا ( يف املائة للبيداغوجيني     ١٠ و

وفضال عن ذلك، وافقت حكومة مجهوريـة ليتوانيـا علـى الـربامج طويلـة               . للعمال االجتماعيني 
األجــل التاليــة لزيــادة مرتبــات املــوظفني البيــداغوجيني، وعمــال الثقافــة والفنــون، والعمــال          

  :ساتاالجتماعيني، وعمال مؤسسات العلم والدرا
الربنامج الطويـل األجـل لزيـادة مرتبـات املـوظفني البيـداغوجيني املوافـق عليـه                   )أ(  

  ؛)٤٧( حلكومة مجهورية ليتوانيا٢٠٠٨مارس / آذار٥ املؤرخ ١٩٣بالقرار رقم 

__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ٦١٠١-١٥٠اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٦(  

 .٢٠٠٨ لعام ١٠٣٢-٢٩اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٧(  
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 املوافـق  ٢٠١٣-٢٠٠٩برنامج زيادة مرتبـات عمـال الثقافـة والفنـون للفتـرة               )ب(  
  ؛)٤٨( حلكومة مجهورية ليتوانيا٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧ املؤرخ ٤٠١عليه بالقرار رقم 

الربنــامج الطويــل األجــل لزيــادة املرتبــات وحتــسني الــضمانات االجتماعيــة          )ج(  
 املــــؤرخ ٤١٩ املوافــــق عليــــه بــــالقرار رقــــم ٢٠١٢-٢٠٠٨للعمــــال االجتمــــاعيني للفتــــرة 

  ؛)٤٩( حلكومة مجهورية ليتوانيا٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٩
ـــبرنام  )د(   ــادة املرتـــ ـــبج زيـ ــرة   ـــ ــات للفتـ ــم والدراسـ ــسات العلـ ــال مؤسـ ات لعمـ
 حلكومـــة ٢٠٠٨مـــايو / أيـــار٢٨ املـــؤرخ ٥٠٩ املوافـــق عليـــه بـــالقرار رقـــم ٢٠١٢-٢٠٠٩

  .)٥٠(مجهورية ليتوانيا
وكجزء من تنفيذ التـدابري املتخـذة يف إطـار برنـامج حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا للفتـرة                     - ٢٦٢

 حلكومــة ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٥ املــؤرخ ١٨٩ املوافــق عليــه بــالقرار رقــم  ٢٠١٢-٢٠٠٨
ــا ــة    )٥١(مجهوريـــة ليتوانيـ ــانون متعلـــق بـــأجور عمـــال الدولـ ــا إعـــداد مـــشروع قـ  ُيجـــرى حاليـ

). ٢٠١١ــــــــ     لبـدء النفـاذ    التاريخ احملـدد بـصورة أوليـة      (واملؤسسات البلدية جلمهورية ليتوانيا     
عمـال الـيت تتطلـب مـؤهالت      وسيكفل القانون بعد اعتماده شروطا متـساوية للمكافـأة عـن األ           

د يف املؤسـسات املمولـة مـن ميزانيـة الدولـة      متساوية واليت تكون على نفـس الدرجـة مـن التعقّـ         
سـستها  أوميزانيات البلديات وصندوق التأمني االجتمـاعي للدولـة وميزانيـات صـناديق أخـرى              

  .الدولة
ــا   - ٢٦٣ ــضا الربناجمــان الوطني ــستهدف أي ــالفرص املتكافئــ  نوي ــرأة والرجــل   اخلاصــان ب ة للم

وجيـري حاليـا    .  القضاء على أسباب الفجـوة بـني األجـور         ٢٠١٤-٢٠١٠ و   ٢٠٠٩-٢٠٠٥
أدوار املــرأة والرجــل يف حتديــد تنفيــذ تــدابري حمــددة مــن أجــل القــضاء علــى النــهج التمييزيــة يف 

النشاط االقتصادي، ومن أجل تـوفري توجيـه مهـين ومعلومـات لطـاليب العمـل، نـساء ورجـاال،                    
اليــة مــن القوالــب النمطيــة، وحتقيــق متثيــل متــوازن للمــرأة والرجــل يف مناصــب صــنع  ختكــون 
 بـذلك الفـصل   توازن بني الواجبات العائلية واملهنية فيقلّال وهتيئة ظروف أفضل لتحقيق  ،القرار

هـو  ذلـك الفـصل     اعتبـار أن    العمودي واألفقي بـني وظـائف املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل، ب               
  .ية الرئيسية املؤدية إىل الفجوة بني أجور اجلنسنيأحد األسباب اهليكل

  
__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ١٨٩٩-٥١اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٨(  

 .٢٠٠٨ لعام ١٩٦٨-٥٣اجلريدة الرمسية، العدد   )٤٩(  

 .٢٠٠٨م  لعا٢٣٩٤-٦٣اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٠(  

 .٢٠٠٩ لعام ١٢٦٨-٣٣اجلريدة الرمسية، العدد   )٥١(  
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  )هـ(الفقرة الفرعية     
. ألصـحاب املعاشـات التقاعديـة     يف الفئـة العمريـة      أعـداد الرجـال     تفوق أعداد النـساء      - ٢٦٤

 سـنة تقريبـا     ٢٢,٢، يبلـغ متوسـط طـول العمـر املتوقـع بعـد التقاعـد                ٢٠٠٩وفقا لبيانات عـام     
وُتظهــر بيانــات إدارة اإلحــصاءات أن  .  ســنة بالنــسبة للرجــال١٤,٧بالنــسبة للنــساء وحــوايل 

ــل   ــرأة متثـ ــة      ٥٨,٣٩املـ ــة العمريـ ــخاص يف الفئـ ــي لألشـ ــدد الكلـ ــن العـ ــة مـ  ٦٤-٦٠ يف املائـ
 يف املائـة يف الفئـة العمريـة         ٧٦,٨٧وترتفع هذه النـسبة تـدرجييا لتـصبح         )  شخصا ١٦٢ ٧١٢(

ووفقـا  .  قيمـة مـن معاشـات الرجـال    وحتـصل النـساء علـى معاشـات أقـل     .  سنة ومـا فوقهـا   ٨٥
 ليتـا بالنـسبة   ٦٧٩ متوسـط معـاش الـشيخوخة    ٢٠٠٨لبيانات إدارة اإلحصاءات، بلغ يف عـام   

  . ليتا بالنسبة للرجل٨٥٢,٤٠للمرأة و 
يضع قانون معاشات التأمني االجتماعي لدولة مجهورية ليتوانيـا صـيغة حتقـق املـساواة                - ٢٦٥

بيــد أن قيمــة املعــاش ختتلــف مــن شــخص آلخــر   .  والرجــاليف حتديــد قيمــة املعاشــات للنــساء 
. كل فرد، مثل طول فترة العمل والـدخل املـشمول بالتـأمني           اخلاصة لوضع   باختالف املميزات   

 سـنة لكــل مــن املــرأة  ٣٠(وحيـق لألشــخاص الــذين يــستوفون شـرط احلــد األدىن لفتــرة العمــل   
 يف املائـة    ١١٠أقـصاها   املـساوية   احلصول، بالتساوي، على حصة أساسية من املعـاش         ) والرجل

وعلى خالف ذلك، تتحدد احلـصة تبعـا لطـول فتـرة عمـل كـل شـخص                  . من املعاش األساسي  
ــه الـــشخص املعـــين    ــأمني والـــذي حـــصل عليـ ــشمول بالتـ ــدخل املـ ــات إدارة . والـ ــا لبيانـ ووفقـ

اإلحــصاءات، تفــوق أجــور الرجــال وفتــرات عملــهم فتــرات عمــل النــساء ودخلــهن املــشمول  
ن عليـه للـشخص املعـين، الـذي يتـأثر بعوامـل              والداخل يف حساب معامل الدخل املـؤمّ       بالتأمني

قبـل اعتمـاد قـانون املعاشـات التقاعديـة          . مثل طول إجازات األمومة وإجازات رعاية األطفـال       
، كانت كل إجازات رعاية األطفـال توضـع يف احلـسبان ألغـراض حـساب طـول               ١٩٩٥لعام  

 أصـبح   ١٩٩٩ومنذ عـام    . طبق إال على النساء العامالت فقط     فترة العمل لكن ذلك كان ال ين      
الوالــدان العــاطالن عــن العمــل حيــصالن مهــا أيــضا علــى تــأمني احلــصة األساســية مــن املعــاش      

 أصــبح التــأمني ٢٠٠٨ومنــذ عــام . أصــبحت الدولــة تــسدد اشــتراكات التــأمني االجتمــاعي إذ
أصــبح القــائمون برعايــة .  املقــررل كامــل املعــاش الــذي تتوقــف قيمتــه علــى األجــر األدىنميــش

ولكامـل املعـاش     (٢٠٠٠األطفال حيصلون على التأمني للحـصة األساسـية مـن املعـاش يف عـام                
ل مـن الدولـة ال يغطـي كـل الفتـرات؛ وبالتـايل فـإن                وهكذا فإن التأمني املموّ   ). ٢٠٠٨يف عام   

ن أجـل أنـشطة حتقـق       األشخاص الذين قاموا، ألسباب موضوعية بالتفريط يف حياهتم املهنيـة مـ           
ــى معاشــات ذات مــستوى أدىن      ــد للمجتمــع يتعرضــون خلطــر احلــصول عل ــادة، . فوائ ويف الع

تكون إجازات النساء لرعاية أطفـاهلن وأعـضاء أسـرهن اآلخـرين أطـول مـن إجـازات الرجـال                    
سـوف  لنفس األغراض؛ ومن املتوقع بالتايل أن تغطية هذه الفترات بالتأمني املمول مـن الدولـة                
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وفضال عن ذلك، فـإن الفجـوة بـني املعاشـات           . من الفجوة بني معاشات النساء والرجال      تقلل
ووفقــا لبيانــات عــام . تفــسر حبقيقــة أن فتــرات عمــل النــساء أقــصر مــن فتــرات عمــل الرجــال  

، فإن النساء احلاصالت على منحة الشيخوخة بالرغم من عدم استيفائهن لـشرط احلـد               ٢٠٠٩
 يف املائـة مـن جممـوع احلاصـلني علـى معاشـات الـشيخوخة يف         ٤,٣٢األدىن لفترة العمل ميـثلن      

  . يف املائة من ذلك اجملموع٢,٥حني ال ميثل الرجال سوى 
ولكفالة حـصول أصـحاب املعاشـات املتدنيـة علـى دخـل أكـرب، تقـرر العمـل بالئحـة              - ٢٦٦

م سيــستفيدون أكثــر مــن غريهــاملنخفــضة تنظيميــة تــسمح بالتأكــد مــن أن أصــحاب املعاشــات 
ت زيـادات دخلـهم   حني تزداد احلصة األساسية من املعاش وأن معاشات األشخاص الذين كان          

عـن طريـق زيـادة      ( ستزداد بقدر أقل حني تتم زيـادة احلـصة التكميليـة مـن املعاشـات                 منخفضة
وبالتـايل، فـإن أي زيـادة يف احلـصة األساسـية            ). معدل الدخل املشمول بالتـأمني للـسنة اجلاريـة        

تـأمني دخـل   ، سيكون هدفها هو اليت ال يراعى يف حتديدها سوى طول فترة العمل    ،من املعاش 
ومع وضـع هـذا يف احلـسبان، مت حتديـد احلـصة             . أكرب لذوي املعاشات ذات املستوى املنخفض     

ــسبة     ومبــا أنــه يتــبني مــن    .  مــن املعــاش األساســي   يف املائــة١١٠األساســية مــن املعاشــات بن
ساء مــن صــندوق التــأمني االجتمــاعي للدولــة أدىن مــن  اإلحــصاءات أن متوســط معاشــات النــ 

املصروفة للرجال، وألن احلـصة التكميليـة مـن معاشـات النـساء أقـل               متوسط املعاشات املماثلة    
قيقـة أن فتـرة عملـهن أقـصر وألن دخلـهن املـشمول بالتـأمني أقـل مـن                    هي أيضا نظـرا حل    نسبيا  

 .ادة يف احلصة األساسية من املعاش فإهنن يستفدن أكثر من الرجال من الزي،دخل الرجال

 إصــالح نظــام معاشــات الــوارث يف إطــار التــأمني ٢٠١٠-٢٠٠٨تواصــل يف الفتــرة  - ٢٦٧
وقـد متثـل اهلـدف الرئيـسي لإلصـالح          . ٢٠٠٦االجتماعي للدولة الذي بدأ العمـل بـه يف عـام            

اق املـتلقني   يف حتسني الضمانات االجتماعية لألشخاص املشمولني بالتأمني، وذلك بتوسـيع نطـ           
علـى أن   لكـي يـنص     ُعـّدل القـانون     قـد   و. ملعاشات الوارث يف إطار التأمني االجتماعي للدولـة       

تقدمي دليل على طول فترة العمل لن يكون شرطا ملنح معـاش الـوارث إال حـني يكـون القـرين                     
كذلك، ال ُيشترط أن يكون قـدر أدىن مـن فتـرة            . ١٩٩١يونيه  / حزيران ١قد تويف بعد تاريخ     

عمل قد قضي يف مجهورية ليتوانيا أو يف دولـة عـضو يف االحتـاد األورويب حـني يكـون معـاش                      ال
. لقـرين الـشخص املتـوىف    ) اإلعاقـة (الوارث سـيعّوض عـن معـاش الـشيخوخة أو معـاش العجـز               

وفضال عن ذلك، ُخفض عدد السنوات األدىن املطلوب من احلياة الزوجية مـن مخـس سـنوات              
ون للـزوج الـوارث أطفـال مـن الـزوج املتـوىف، وذلـك اعتبـارا مـن          إىل سنة واحدة حـني ال يكـ     

رجـل   آالف   ٣,٣ ألف امـرأة و      ١٤,١ كانت   ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١
.  علـى التـوايل    ، يف املائـة   ١٣,٨ يف املائـة و      ٥٨,٤قد حصلوا حديثا علـى معـاش الـوارث، أي           

وهكـذا فـإن عـدد النـساء        . ملتلقني ملعـاش الـوارث     يف املائة تقريبا من جمموع ا      ٨٥ومثّلت املرأة   
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احلاصالت على معاش الـوارث قـد جتـاوز عـدد الرجـال بقـدر كـبري بعـد اعتمـاد هـذا التعـديل                         
حيـصلن   وميثـل دخـل النـساء الـاليت ال        . وتغري بالتايل دخل النساء املسنات تبعـا لـذلك        . للقانون

شـات الرجـال، يف حـني أن معـاش      يف املائـة مـن متوسـط معا   ٧٩,٩إال على معاش الشيخوخة    
 يف املائـة مـن متوسـط    ٨٢,٨ حتصل عليهما املرأة ميثالن معا   نذيلالشيخوخة ومعاش الوارث ال   

  .معاش الرجال
  

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١اعتبارا من    - ٢٦٨
 ملدة سنتني علـى التـوايل       سّوى، ستُ ٢٠١٠

االستحقاقات االجتماعية اليت ُتصرف مـن      
لة للتأمني االجتمـاعي    ميزانية صندوق الدو  

ــة  ــة الدولـ ــن ميزانيـ ــانون  . ومـ ــال بالقـ وعمـ
ــادة تــــــــسوية   املؤقــــــــت املتعلــــــــق بإعــــــ
ــرفها   ــة وصــــ ــتحقاقات االجتماعيــــ االســــ

ســـتعاد تــسوية معاشـــات الدولــة للتـــأمني   ) املــشار إليـــه فيمــا يلـــي بوصــفه القـــانون املؤقــت    (
زيـادة اجلـزء األساسـي      وذلـك ب   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١االجتماعي ملدة سنتني اعتبارا من      

ولن تؤثر إعادة التسوية يف قيمة املكافـأة        . من املعاش وخفض الدخل املؤّمن عليه للسنة اجلارية       
ينطبق القانون على معاشات الـشيخوخة املدفوعـة مـن           وال. اليت تصرف لقاء طول فترة العمل     

ة ومعاشـات العجـز     تأمني الدولة االجتماعي ومعاشات الشيخوخة املبكرة واملعاشات التقاعديـ        
عــن العمــل الــيت ُتــصرف يف حالــة فقــدان      

ــسبة     يف ٧٠ إىل ٦٠القــدرة علــى العمــل بن
املائـــة واملعاشـــات الـــيت تقـــل عـــن العتبـــة      

ومعاشـــات تـــأمني   )  ليتـــا ٦٥٠(القانونيـــة  
) فقــدان املعيــل(الدولــة االجتمــاعي لليتــامى 

ومعاشــات العجــز عــن العمــل الــيت ُتــصرف 
 املائــة مــن   يف٥٥ إىل ٤٥يف حالــة فقــدان  

 إن كانـت تلـك املعاشـات        )معاشات اجملموعة الثالثة مـن املـصابني بـالعجز        (القدرة على العمل    
تتجـاوز    يف املائـة مـن النـساء وعلـى نـسبة مل            ٢٩ومل ينطبـق القـانون علـى        .  ليتـا  ٣٢٥أقل من   
). ٥٩٨ ٥٩٥( يف املائة من الرجال من جممـوع عـدد احلاصـلني علـى معـاش الـشيخوخة                   ٩,٢
ــ ــدوا       ووفق ــذين فق ــسبة ألصــحاب معاشــات العجــز ال ــّدل املعاشــات بالن ــانون، ال تع ا هلــذا الق
) معاشات اجملموعة األوىل من املـصابني بـالعجز       ( يف املائة من القدرة على العمل        ١٠٠إىل   ٧٥

وأصحاب معاشات الشيخوخة املدفوعة من صندوق تأمني الدولـة االجتمـاعي الـذين أُدرجـوا               
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وخيضع أصـحاب املعاشـات الـذين       . ذوي االحتياجات اخلاصة اهلامة   ضمن جمموعة األشخاص    
يــزداد دخــل األشــخاص،  قــدر مــابو. مــا زالــوا ميارســون عمــال لتخفيــضات إضــافية ملعاشــاهتم 

ــنخفض معاشــاهتم  ــسبة تتجــاوز    ال و. ت ــاش بن ــة  ٧٠جيــوز أن خيفّــض املع جتــاوز إال إذا يف املائ
قـــا لبيانــات إدارة اإلحـــصاءات، كـــان  ووف.  ليتــا ٤ ٢٠٠الــدخل الـــشهري للــشخص املعـــين   

 يف ٧٩، إذ مثّـل نـسبة   ٢٠٠٨متوسط أجـور النـساء أدىن مـن متوسـط أجـور الرجـال يف عـام                  
وبالتايل، فقد ُخفّـضت معاشـات النـساء يف أثنـاء فتـرة تطبيـق القـانون املؤقـت بقـدر                     . املائة منه 

  .أقل مما مت بالنسبة للرجال
  

خيضع صرف استحقاقات املـرض      - ٢٦٩
ــز مؤقـــت عـــن العمـــل   يف ــرة عجـ  أثنـــاء فتـ

لقـــانون التـــأمني االجتمـــاعي علـــى املـــرض 
 اللوائح  -والتشريع املرافق له     )٥٢(واألمومة

التنظيميـــة املتعلقـــة باســـتحقاقات التـــأمني    
االجتمــاعي علــى املــرض واألمومــة املوافــق  
عليهــا بقــرار حكومــة اجلمهوريــة الليتوانيــة  

  .)٥٣(٢٠٠١ر يناي/ كانون الثاين٢٤ املؤرخ ٨٦رقم 
 ليس الستحقاق هذا النوع من املعاشات أية عالقة بنوع اجلنس، لكـن حتليـل بيانـات                 - ٢٧٠

ســجل األشــخاص املــشمولني بتــأمني الدولــة االجتمــاعي واحلاصــلني علــى اســتحقاقات تــأمني   
الدولــة االجتمــاعي جلمهوريــة ليتوانيــا أظهــر أن عــدد النــساء الــاليت ُصــرفت هلــن اســتحقاقات  

ــرة   املــرض كــا وميكــن ). ١انظــر الــشكل   (٢٠١٠-٢٠٠٨ن أكــرب مــن عــدد الرجــال يف الفت
تفسري ذلـك بالرتعـة الراسـخة يف اجملتمـع إىل أن تكـون املـرأة، بـصورة عامـة، هـي الـيت متـارس                          

ولـذلك، ُتـصرف هلـن اسـتحقاقات        . أو طفـل  لعائلـة   احلق يف إجازة يف حالة مرض أحد أفـراد ا         
  . املتصل بالعمالةاملرض تعويضا هلن عن فقدان الدخل

 مل ُتجر تغـيريات جوهريـة فيمـا يتعلـق بـصرف اسـتحقاقات التـأمني االجتمـاعي علـى                     - ٢٧١
 إال علــى  ٢٠٠٨ومل ُتــدخل تغــيريات منــذ عــام    . املــرض يف أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير    

، مل يـؤثر هـذا يف توزيـع أعـداد           ١ كمـا يظهـر يف الـشكل         ،معدالت اسـتحقاقات املـرض لكـن      
  .فيدين حبسب نوع اجلنساملست

__________ 

 .٢٠٠٠ لعام ٣٥٧٤ - ١١١اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٢(  

 .٢٠٠١ لعام ٢٨٤-١٠اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٣(  



CEDAW/C/LTU/5  
 

11-64835 85 
 

حيـق لألشــخاص الــذين يــصابون   - ٢٧٢
مبــرض ويفقــدون القــدرة علــى العمــل يف   

 ،من العمل /أثناء العمل أو يف طريقهم إىل     
ــأمراض   ــابتهم بــ ــة إصــ وكــــذلك يف حالــ

 احلصول علـى مـدفوعات ُتـصرف        ،مهنية
ــاعي      ــأمني االجتم ــانون الت ــم مبوجــب ق هل

 )٥٤( احلــــوادث واألمــــراض املهنيــــةعلــــى
لــوائح التنظيميــة املتعلقــة باســتحقاقات  وال

التأمني االجتماعي من احلوادث واألمراض املهنية املوافق عليها بقرار حكومة مجهورية ليتوانيـا             
انظـر  (حـصائية   اإلبيانـات   الأثبتته   وعلى حنو ما  . )٥٥(٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ٣٠٩رقم  

اصــلني علــى اســتحقاقات  فــإن عــدد الرجــال يفــوق عــدد النــساء ضــمن احل   ) ٥-٢األشــكال 
مبوجب هذا القانون، باسـتثناء اسـتحقاق املـرض املتـصل حبـوادث مهنيـة أو حـوادث واقعـة يف                     

). ٢انظــر الــشكل  (٢٠١٠  و٢٠٠٩مــن العمــل يف النــصفني األولــني مــن ســنيت  /الطريــق إىل
ي أحــوال الطقــس ني حيــث تقــّووميكــن تفــسري ذلــك جزئيــا مبــا حيــدث يف فــصلي الــسنة املعنــيّ 

 ويتمثـل سـبب   .مـن العمـل أو يف أثنـاء العمـل    /ديئة احتمال حدوث إصـابات يف الطريـق إىل        الر
 الرتفاع عدد الرجال النسيب ضمن املتلقني هلذا االستحقاق يف حقيقـة            -األرجح   وهو   -آخر  

أنــه ُيجــري توظيــف أعــداد أكــرب نــسبيا مــن الرجــال ألداء أعمــال أكثــر خطــورة يف البنــاء           
 حــني يهــيمن حــضور املــرأة يف ميــادين مثــل العمــل البيــداغوجي        والــصناعات التحويليــة يف 

  .االجتماعي، وما إىل ذلك، حيث يكون مستوى خطر اإلصابات أدىن بكثري أو
يتبني من مقارنة عدد احلاصـلني       - ٢٧٣

واحلاصــــلني علــــى إمجــــايل علــــى مبلــــغ 
استحقاقات ُتصرف هلم دوريا كتعـويض      
 عن فقدان القدرة على العمـل أن الفـارق   
بـــني أعـــداد الرجـــال والنـــساء املـــتلقني      

عــن إمجاليــة لتعويــضات يف شــكل مبــالغ  
فقدان القدرة على العمل أقـل بكـثري مـن          
الفــــارق بــــني أعــــداد الرجــــال والنــــساء 

__________ 

 .١٩٩٩ لعام ٣٢٠٧اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٤(  

 .٢٠٠٤ لعام ١٤٤٨-٤٤اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٥(  
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وإذا وضـعنا يف  . احلاصلني على تعويضات تـصرف هلـم دوريـا عـن فقـدان القـدرة علـى العمـل                
 للشخص املشمول بالتأمني يف حالة فقـدان        ُيصرفإمجايل  احلسبان أن التعويض يف شكل مبلغ       
ــه وأن التعــويض   ٣٠القــدرة علــى العمــل بنــسبة أقــصاها    ــة بــسبب احلــدث املــؤّمن علي  يف املائ

ــسبة تتجــاوز         ــى العمــل بن ــدرة عل ــدان الق ــة فق ــصرف يف حال ــا ُي ــدفوع دوري ــة، ٣٠امل  يف املائ
ــه ــاء العمـــ     فإنـ ــوادث العمـــل الـــيت تقـــع للنـــساء يف أثنـ ــأن حـ ــورة ميكـــن القـــول بـ ل أقـــل خطـ
  .للرجال حيدث مما

 يف املائـة مـن      ٣٤,٣ـ   ُصرفت استحقاقات التأمني علـى البطالـة لـ         ٢٠٠٨يف هناية عام     - ٢٧٤
 ألـــف ٣٢,٦جممـــوع األشـــخاص العـــاطلني عـــن العمـــل واملـــسجلني يف مكتـــب تـــشغيل، أي 

ــهم    ــهم   ١١١وحــصل .  ألــف امــرأة ١٥,٢شــخص، كانــت مــن بين  شــخص آخــرون مــن بين
ــى ا  ٤٥ ــرأة عل ــأمني    ام ــار الت ــد املبكــر يف إط ــىســتحقاقات التقاع ــةعل ــام  .  البطال ــة ع ويف هناي

 ألـف شـخص عاطـل       ٧٤,١ البطالـة لــ      علـى ، ُصرفت استحقاقات التأمني االجتمـاعي       ٢٠٠٩
ــهم   عــن العمــل ــة مــن العــدد الكلــي  ٢٧ ألــف امــرأة، ومثّــل ذلــك  ٣٢كانــت مــن بين  يف املائ

  .للعاطلني عن العمل
  

  )و(الفقرة الفرعية     
ــادة      - ٢٧٥ ــذ امل ــع معلومــات عــن تنفي ــرين الثالــث والراب ــدمت يف التقري مــن ) و) (١ (١١قُ

ــا  ــة يف ليتوانيـ ــرة  . االتفاقيـ ــتغري يف الفتـ ــة   ٢٠١٠-٢٠٠٨ومل يـ ــم احلمايـ ــذي حيكـ ــشريع الـ  التـ
  .الصحية، مبا يف ذلك صون وظيفة اإلجناب

  
  ٢الفقرة     
  )أ(الفقرة الفرعية     

 من قانون العمل إهناء عقد عمل مع امـرأة حامـل أو مـع               ١٣٢ و   ١٢٩حتظر املادتان    - ٢٧٦
وقـد تـضمنت التقـارير الـسابقة مزيـدا مـن            . دون سن الثالثـة   ) أطفال(موظف قائم بتربية طفل     

  .املعلومات بشأن هذه املسألة
مــن النظــام األساســي للخدمــة الداخليــة طــرد امــرأة حامــل مــن  ) ٤ (٥٦حتظــر املــادة  - ٢٧٧

اخلية وكذلك طـرد أم أو أب إن كـان أي منـهما قائمـا بتربيـة طفـل دون               العمل يف اخلدمة الد   
إال يف حالــة (الــسنة الثالثــة مــن عمــره، مــا مل يكــن ذلــك بــسبب خطــأ ارتكبــه املوظــف املعــين   

  ).تصفية مؤسسة من مؤسسات اخلدمة الداخلية
االت مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة حظـرا ممـاثال ينطبـق علـى جمـ                 ) ٤ (٤٤وتتضمن املادة    - ٢٧٨

  . جمال املوظفني املدنيني غري املشمولني بالنظام األساسي للخدمة املدنية-قانونية أخرى 
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  )ب(الفقرة الفرعية     
بغية حتسني محاية املرأة العائـدة إىل سـوق العمـل بعـد إجـازة أمومـة مـن التمييـز علـى                        - ٢٧٩

 من قـانون    ١٧٩دة  أساس جنساين، اقترحت وزارة الضمان االجتماعي والعمل تعديالت للما        
 مـن   ١٧٩واعتمـد الربملـان التعـديالت، أي القـانون املكمـل للمـادة              . العمل جلمهوريـة ليتوانيـا    

يفـرض القـانون   . ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢٣الذي بدأ نفاذه يف  )٥٦(قانون العمل جلمهورية ليتوانيا  
لنحــو علــى رب العمــل، فــضال عــن قبــول العاملــة يف نفــس الرتبــة بعــد إجــازة األمومــة علــى ا   

شـروط خدمـة مواتيـة      أيـضا   املنصوص عليـه يف الـصيغة الـسابقة لقـانون العمـل، أن يـضمن هلـا                  
يقل عن الشروط اليت كانت حتكم عملها، مبا يف ذلك األجر واحلق يف االسـتفادة مـن           بقدر ال 

  .التحسينات مبا فيها زيادة األجر، اليت كانت ستستفيد منها لو اشتغلت طوال تلك الفترة
ق للنساء احلوامل العاطالت عن العمل والاليت ال حيـصلن علـى اسـتحقاقات تـأمني                حي - ٢٨٠

 ليتـا   ٢٦٠الدولة االجتماعي لألمومة احلصول على اسـتحقاق ُيـصرف هلـن مـرة واحـدة مببلـغ                  
.  يومـــا قبـــل التــاريخ املتوقـــع للوضـــع ٧٠) ضــعف اســـتحقاق الــوالدة املـــدفوع مـــن الدولــة   (

 احلامل، رهنا بقيمة ممتلكاهتـا وبدخلـها، أن حتـصل علـى دعـم               وباإلضافة إىل ذلك، حيق للمرأة    
  . يوما قبل التاريخ املتوقع للوضع٧٠اجتماعي نقدي ملدة 

ــادة   - ٢٨١ ــنص امل ــى    ٣٨ت ــا عل ــة ليتواني ــن دســتور مجهوري ــوة   أن  م ــة واألب األســرة واألموم
يال بــشأن وقــد ُحــددت قواعــد تنظيميــة أكثــر تفــص . والطفولــة تتمتــع حبمايــة الدولــة ورعايتــها

ــأمني       ــاء إجــازة األمومــة يف القــانون املتعلــق بالت ــصرف أثن ــسند وُت اســتحقاقات األمومــة الــيت ُت
ــة    ــرض واألموم ــى امل ــاعي عل ــأمني    )٥٧(االجتم ــة باســتحقاقات الت ــة املتعلق ــوائح التنظيمي  ويف الل

 ٨٦االجتمــاعي علــى املــرض واألمومــة، املوافــق عليهــا بقــرار حكومــة مجهوريــة ليتوانيــا رقــم    
  .)٥٨(٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٤ملؤرخ ا

ــدة    - ٢٨٢ ــة مل ــصرف اســتحقاقات األموم ــا حبــس ١٢٦ُت ــة بعــد   ا يوم ــام األســبوع كامل ب أي
وُيــصرف للنــساء الــاليت مل ميارســن حقهــن يف إجــازة . أســبوعا أو أكثــر مــن بدايــة احلمــل ٣٠

ظهـور صـعوبات يف     ويف حالة   .  يوما بعد الوالدة   ٥٦األمومة قبل الوضع استحقاق أمومة ملدة       
  .عالوة لتغطية أيام إضافيةالالوالدة أو إذا وضعت األم أكثر من طفل واحد ُتصرف 

  
  

__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٣٦٦٤-٨٧لرمسية، العدد اجلريدة ا  )٥٦(  

 .٢٠٠٠ لعام ٣٥٧٤-١١١اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٧(  

 .٢٠٠١ لعام ٢٨٤-١٠اجلريدة الرمسية، العدد   )٥٨(  
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ــى متكــني     - ٢٨٣ ــصيص عل ــة التن بغي
ــل    ــة الطف ــشاركة يف رعاي األب مــن امل
ــون   ــه، يكـ يف الـــشهر األول مـــن حياتـ
ــوم     ــوة مــن ي لــألب احلــق يف إجــازة أب
والدة الطفل إىل أن يبلغ عمره شـهرا،        

ــرة    ويف ا ــوة عــن تلــك الفت ســتحقاق أب
  .أيضا

  
فقـد مـارس عـدد مـن اآلبـاء          ) ٦انظـر الـشكل     ( على حنو ما مت إثباته بأرقـام إحـصائية           - ٢٨٤

وهذا مرتبط بـالفكرة الكامنـة وراء       . األمومة/أقل من عدد األمهات حقهم يف استحقاق األبوة       
ملـصلحة املـرأة والطفـل    ألصـل  اإجازة األمومة ذاهتا إذ أن هذا االستحقاق قد بدأ العمـل بـه يف               

ت تقـوم فيهـا املـرأة    الحـا  يـضا أومثـة  . مراعاة حلقيقة أن احلمل يـسبب تغـريات يف نفـسية املـرأة     
  .بتربية أطفاهلا مبفردها

) أو كليهمــا بالتنــاوب(عنـد انقــضاء إجــازة األمومــة، يــصبح مــن حــق أحــد الوالــدين   - ٢٨٥
الـــذي مـــارس حقـــه يف إجـــازة رعايـــة 

ــل أن حيــــصل  ــتحقاق  الطفــ ــى اســ علــ
األبــــوة إىل أن يــــصبح ســــن /األمومــــة

ــاملني  ــامني كـ ــل عـ ــدد  . الطفـ ــد ُحـ وقـ
ــة يف ٩٠االســــتحقاق بنــــسبة   يف املائــ

ــنة ٧٥الـــسنة األوىل و   يف املائـــة يف سـ
اإلجــــازة الثانيــــة مــــن األجــــر القابــــل 
للسداد لصاحب االستحقاق والذي خيضع، ألغراض حـساب االسـتحقاق، إىل احلـد األقـصى               

  ). ليتا٤ ٦٨٠حاليا ( من احلكومة، وهو أربع مرات الدخل املّؤمن عليه املوافق عليه
أن عدد النساء الـاليت يـستفدن مـن هـذه           ) ٧انظر الشكل   (ُتظهر البيانات اإلحصائية      - ٢٨٦

ويـرتبط هـذا جزئيـا حبقيقـة أن املـرأة تـؤدي تقليـديا دورا        . اإلمكانية يفوق عدد الرجـال بكـثري      
ية أطفاهلن، وكذلك جزئيا حبقيقة أن القيمة القـصوى لالسـتحقاق           أهم من دور الرجل يف رعا     

حمدودة ليس فقط بنسبة مئوية معينة من األجور بل وكذلك حبد أقصى للدخل وهو حـد ميثـل        
وإذا ُوضـع يف االعتبـار أن أجـور الرجـال أعلـى مـن أجـور                 . شرطا للحصول على االسـتحقاق    

صاءات، فـإن النـساء هـن الـاليت ميارسـن هـذا        على حنو مـا أظهـرت بيانـات إدارة اإلحـ        ،النساء
ومـع ذلـك، ينبغـي مالحظـة        . احلق يف معظم احلاالت لكي ختسر األسرة قدرا أقل مـن الـدخل            
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مــارس هــذا احلــق . أن عــدد الرجــال الــذين ميارســون حقهــم يف اســتحقاق األبــوة يتزايــد حاليــا
يف  هــذا العــدد رتفــعومــن املتوقــع أن ي. ٢٠٠٩ يف ٦ ٥٧٩ و ٢٠٠٨ رجــال يف عــام ٣ ٤٧٢

ــشأن األســرة وتقاســم          ــوخى ب ــهج املت ــابع التحــرري للن ــزداد الط ــا ي ــدر م ــة بق ــسنوات املقبل ال
  .الواجبات األسرية

ــارا مــن  - ٢٨٧ ــه / متــوز١اعتب ــة الــيت حتكــم أنــشطة    ٢٠٠١يولي  أصــبحت الــصكوك القانوني
 يـشكل هـؤالء    ال(املوظفني املـشمولني بالنظـام األساسـي للخدمـة املدنيـة واألفـراد العـسكريني                

األشخاص طرفا يف نظـام الدولـة للتـأمني االجتمـاعي وُتـصرف هلـم االسـتحقاقات مـن ميزانيـة                  
نص على أن متوسط األجور أو اجلزء من األجر القابل للدفع يف أثناء إجـازة األمومـة                 ت) الدولة

وطـول  أو إجازة األبوة أو إجازة رعاية الطفل، وكذلك احلد األقصى لألجـور القابلـة للـسداد          
ــى املــرض         ــأمني االجتمــاعي عل ــانون الت ــا لق ــدها وفق ــا، ســيجري حتدي ــصرف فيه ــيت ُت ــدة ال امل

 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١القانون الـيت سـيبدأ نفاذهـا يف         صيغة  وتنص  . واألمومة جلمهورية ليتوانيا  
ــارة        ــل املخت ــة الطف ــى طــول إجــازة رعاي ــتتوقف عل ــة االســتحقاق س ــى أن قيم ــار : عل إذا اخت

بالتـأمني أن يتلقـى االسـتحقاق إىل أن يبلـغ سـن الطفـل عـامني، فـإن ذلـك                     الشخص املـشمول    
 يف املائـة يف  ٤٠ يف املائـة مـن أجـره القابـل للـسداد يف الـسنة األوىل و             ٧٠االستحقاق سـيمثّل    

وإذا مت اختيـار إجـازة لرعايـة الطفـل مـدهتا سـنة واحـدة فـإن الـشخص املـستفيد                      . السنة الثانيـة  
  .أجرها/ يف املائة من متوسط أجره١٠٠ بنسبةحيصل على استحقاق 

  
  )ج(الفقرة الفرعية     

يــساهم الرجــل . األســرة واحليــاة املهنيــة قيمتــان أساســيتان مــن قــيم اجملتمــع الليتــواين    - ٢٨٨
واملرأة يف سوق العمل الذي يتـسم بطـول سـاعات العمـل وشـدة الـضغط، ومتطلبـات اجلـودة                     

وكـثريا مـا يالقـي كـل مـن الرجـال            . جيات اجلديدة ة استخدام التكنولو  افالعالية، فضال عن كث   
والنساء، الذين هلـم التزامـات عائليـة والـذين يقومـون بتربيـة أطفـاهلم أو برعايـة أفـراد عائلتـهم                       
املتقـــدمني يف الـــسن أو ذوي اإلعاقـــات، صـــعوبات يف حتقيـــق التـــوازن بـــني واجبـــاهتم املهنيـــة 

  .ن الرجللكن هذه املشكلة تعترض املرأة أكثر مواألسرية، 
تــساعد صــناديق املــساعدة اهليكليــة التابعــة لالحتــاد األورويب علــى التــصدي ملــشاكل     - ٢٨٩

ــات    ــني الواجب ــوازن ب ــق الت ــةاألســرية حتقي ــة لالســتعانة   . واملهني وعمــال باالســتراتيجية الليتواني
ــرة    ــاد األورويب للفتـ ــة لالحتـ ــساعدة اهليكليـ ــة   ٢٠١٣-٢٠٠٧باملـ ــا اللجنـ ــت عليهـ ــيت وافقـ  الـ

 والربنامج التنفيذي لتنمية املوارد البشرية الـذي وافقـت          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦روبية يف   األو
 ٢٠٠٩ عقــدا يف هنايــة عــام  ٢٣، ُوقّــع ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٤عليــه اللجنــة األوروبيــة يف  

 VPI-1.1-SADM-04-K مليون ليتا ملـشاريع مندرجـة يف إطـار التـدبري     ٥٤,٤بقيمة كلية بلغت  



CEDAW/C/LTU/5

 

90 11-64835 
 

.  شـارك يف متويلـها الـصندوق االجتمـاعي األورويب    “اللتزامات العائليـة واملهنيـة    التوفيق بني ا  ”
ومنــذ تــاريخ بــدء املــشاريع، أُهنــي مــشروع واحــد قبــل االضــطالع بــأي مــن أنــشطته وُخفّــض  

لتمويـل يف إطـار التـدبري       لحتياجـات   الهلـذا الـسبب، اخنفـضت ا      . حجم مشاريع عديـدة أخـرى     
وكجزء من هـذه    . ٢٠١٢ل املشاريع بنهاية عام     موسُتك. ا مليون ليت  ٤٨,٤أعاله إىل مستوى    
 يف املائة من األموال على الرعاية واخلدمات االجتماعيـة لألطفـال وذوي       ٧٠املشاريع، ستنفق   

أمــاكن العمــل املواتيــة للتــشجيع علــى هتيئــة  يف املائــة املتبقيــة ٣٠اإلعاقــات وكبــار الــسن والـــ  
واتيــة لكــي يــتمكن املواطنــون الناشــطون اقتــصاديا وســيؤدي هــذا إىل هتيئــة ظــروف م. لألســرة

مـن حتقيـق تـوازن بـني واجبـاهتم          ) مستخدمون أو باحثون عن عمل    (الذين هم يف سن العمل      و
  .وسيعزز إقامة أماكن عمل مواتية لألسرةالعائلية واملهنية 

 رغم حقيقة أن التـشريع ميـنح النـساء والرجـال احلـق يف إجـازة لرعايـة األطفـال حـىت                      - ٢٩٠
يبلغ الطفل السنة الثالثة من عمره، فـإن النـساء هـن الـاليت كـثريا مـا ميارسـن هـذا احلـق، لكـن                          

ووفقـا لبيانـات جملـس التـأمني االجتمـاعي للدولـة        . الرجال ميارسونه اآلن أيضا بصورة متزايدة     
 يف املائة مـن الرجـال مارسـوا حقهـم يف            ٤,٥٦ن  فإالتابع لوزارة الضمان االجتماعي والعمل،      

ــال يف عـــام  إ ــة األطفـ ــازة رعايـ ــسبة  ٢٠٠٨جـ ــذه النـ ــة يف ٧,١١، وبلغـــت هـ  ٢٠٠٩ يف املائـ
ل حقهـم  ا رجـ ١٢ ٣٠٤ومـارس  . ٢٠١٠ يف املائة يف التسعة أشـهر األوىل مـن عـام           ٧,٥٦ و

ــام    ــوة يف عـ ــازة األبـ ــال١٢ ٩٦٦، و ٢٠٠٨يف إجـ ــر ا٢٠٠٩ يف  رجـ ــقاطات أن إل وُتظهـ سـ
  .٢٠١٠ رجل سيمارسونه يف عام ١٢ ٢٠٠
التوفيـــق بـــني الواجبـــات العائليـــة واملهنيـــة أحـــد لتيـــسري ل املـــساعدة االجتماعيـــة متثّـــ - ٢٩١

ولتحسني املساعدة املقدمـة ملـن      . االجتاهات األساسية لتطوير نظام اخلدمة االجتماعية يف البالد       
يقومون برعاية أشخاص ذوي إعاقات أو مسنني، أو برعايـة أطفـال، لكـي حيققـوا توازنـا بـني                    

العائلية واملهنية، ُتمنح حاليا أولوية يف نظام اخلدمات االجتماعية الليتـواين للخـدمات             واجباهتم  
االجتماعية املقدمة يف املنازل ويف مراكز الرعايـة اليوميـة، وللرعايـة االجتماعيـة قـصرية األجـل                  

ــتراحة( ــة االسـ ــل يف    ) رعايـ ــة أو طفـ ــد ذي إعاقـ ــداع املؤقـــت لـــشخص راشـ ــن طريـــق اإليـ عـ
  .للرعاية مرفق
وفقــا لبيانــات إدارة اإلحــصاءات، ينمــو حاليــا باســتمرار يف ليتوانيــا حجــم اخلــدمات   - ٢٩٢

ــة غــري املقــيمني    ــة لرعاي ــة املقدمــة يف املرافــق االجتماعي وازدادت، مــثال، اخلــدمات  . االجتماعي
ويف . ٢٠٠٧ باملقارنـــة مـــع ٢٠٠٩ يف املائـــة يف عـــام ٦٠املقدمـــة يف البيـــت بنـــسبة جتـــاوزت 

 ألــف شــخص يف ٨٥,١ ألــف شــخص خــدمات اجتماعيــة يف البيــت و ١٣,٦، تلقــى ٢٠٠٩
ف طفـل مـن   آال ٦,٨ ألف طفـل مـن ذوي اإلعاقـات و    ٢,٣مبن فيهم (مراكز الرعاية اليومية    

  ).ضة للخطر اجتماعياعائالت معّر
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بغية تأمني ترتيبات عمل أكثر مرونة وتيسري التوفيـق بـني الواجبـات العائليـة واملهنيـة،            - ٢٩٣
ــرة    اعتمــدت  ــديالت للفق ــا تع ــة ليتواني ــة مجهوري ــرار ٧-٢حكوم ــن الق ــم م ــؤرخ ٩٩٠  رق  امل

ومؤسـسات ومنظمـات الدولـة      مـشاريع   بأوقـات العمـل يف      ” املتعلـق    ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٧
، وهــو يــنص علــى إمكانيــة  ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٣، والــذي بــدأ نفــاذه يف )٥٩(“والبلــديات

لعمــل يف األســبوع باتفــاق بــني األطــراف تقــصري أوقــات العمــل اليوميــة أو خفــض عــدد أيــام ا
  .مةايف اخلدمة العاملعين جيري حتديده يف جدول زمين خاص باملستخدم أو املوظف 

  
  )د(الفقرة الفرعية     

ـــلق - ٢٩٤ ـــد ســـ ــرين الثالـــث والراب ـــ ــدمت يف التقريـ ـــبق أن قُـ ـــع معلومـــ ـــات عـــ ــذ ــ ن تنفيـ
 التشريع الـذي    ٢٠١٠-٢٠٠٨ ومل يتغري يف الفترة      .من االتفاقية يف ليتوانيا   ) د) (٢ (١١ املادة

  .حيكم محاية املرأة يف مكان العمل أثناء فترة احلمل
  

  ٣الفقرة     
 ١٢٤٤، اعتمدت حكومة مجهورية ليتوانيا القرار رقـم         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠يف   - ٢٩٥

 والـيت  “ليتوانيـا باملوافقة على القواعد اليت حتكم سن األحكـام التـشريعية يف مجهوريـة             ”املتعلق  
صدر عمال به وزارة العدل مبادئ توجيهية متعلقة بوضع مشاريع الصكوك القانونية وبرصـد              ُت

ويقتـضي  . الصكوك القانونيـة واألثـر الـذي يـرّجح أن يترتـب علـى اللـوائح التنظيميـة القانونيـة                   
حلكومـة  رار املذكور أعاله أن تكون كل مـشاريع الـصكوك القانونيـة املعروضـة علـى نظـر ا               قال

مرفقة بفتوى صادرة عن وزارة العـدل وكـذلك بـآراء تبـديها الـوزارات األخـرى والوكـاالت                   
يف نطـاق اختـصاصاهتا، مبـا يف ذلـك املـسائل         تلك املشاريع   احلكومية بشأن املسائل اليت تندرج      

ــرأة والرجــل    ــة للم ــالفرص املتكافئ ــة ب ــن رصــد     . املتعلق ــسؤولية ع ــوزارات امل ــل كــل ال وتتحم
قانونية املنطبقة وعن اختاذ إجراءات لسحب كل الئحة تنظيمية قانونيـة يكـون مـن               الصكوك ال 

  .احملتمل أن تنطوي على متييز ضد املرأة
  

  ١٢املادة     
  ١الفقرة     

ويف ليتوانيا، حيـق لكـل      . ال تتضمن القوانني املنظمة للرعاية الصحية أية أحكام متييزية         - ٢٩٦
. من خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها بـرامج الوقايـة         شخص، أيا كان نوع جنسه، االستفادة       

__________ 

 ٣٤٦١-٨٨؛ والعـدد    ٢٠٠٥ لعــام    ٣٦٧٧-٩٧؛ والعدد   ٢٠٠٣ لعام   ٣٥٩٣-٧٩اجلريدة الرمسية، العدد      )٥٩(  
ــام  ــام ٦٤١-١٧؛ والعــدد ٢٠٠٦لع ــام ٤٦١٩-١٠٩دد ؛ والعــ٢٠٠٧ لع ــدد ٢٠٠٩ لع  ٨٧٣-١٩؛ والع
 .٢٠١٠لعام 
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ــة      ــا تنــتج عــن أمــراض الــدورة الدموي ويف ضــوء حقيقــة أن أعلــى معــدالت الوفيــات يف ليتواني
  .واألورام اخلبيثة، فقد بدأ تنفيذ محالت بشأن تلك األمراض

ــالتقرير    تواصــل  - ٢٩٧ ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــذ يف أثن ــامج إدراج األشــخاص  تنفي ــة برن يف فئ
املتعرضني للخطر بدرجة عالية فيما يتعلق باإلصابة بأمراض القلب والشرايني، ومتويـل التـدابري              

املتعلـق  ” ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٥ املـؤرخ  V-913الوقائية، عمـال بـأمر وزيـر الـصحة         
 باملوافقــة علــى برنــامج إدراج األشــخاص يف فئــة املتعرضــني للخطــر بدرجــة عاليــة فيمــا يتعلــق  

ــة    ــدابري الوقائي ــل الت ــشرايني ومتوي ــق وال ــأمراض القل ــل مــن   . )٦٠(“ب ــامج إىل التقلي ويهــدف الربن
اإلصـابة بــأمراض القلـب والــشرايني والكــشف عـن احلــاالت املنــذرة باإلصـابة مبرضــي تــصلب     

ــشرايني ــات النامجــة عــن أمــراض القلــب       و ال ــة والوفي ــة احلــد مــن حــاالت اإلعاق ــسكري بغي ال
 عامــا والنــساء يف الفئــة ٥٥ و ٤٠الرجــال الـذين تتــراوح أعمــارهم بـني   وبإمكــان . والـشرايني 

 يف إطـاره كـشوف جمانيـة مـرة يف كـل      خنراط يف هذا الربنامج الذي جترى      اال ٦٥-٥٠العمرية  
ويبلـغ العـدد الكلـي للـسكان يف         . عام لتقييم مدى ترجيح اإلصـابة بـأمراض القلـب والـشرايني           

 شخـصا يف    ١٠٥ ٣٨٥وأجريـت فحـوص لــ       .  ألـف  ٧٢٣يـا   الفئتني العمـريتني أعـاله يف ليتوان      
وبلغــت . ٢٠١٠ شخــصا يف ١٤٨ ٤٥٥ و ٢٠٠٩ شخــصا يف ١٠٩ ٨٥٨ ولـــ ٢٠٠٨عــام 

 ماليـــني ليتـــا يف ٧,٣ و ٢٠٠٨ ماليـــني ليتـــا يف عـــام ٥,٨االعتمـــادات املخصـــصة للربنـــامج 
  .٢٠١٠ مليون ليتا يف ٧ ٧٩٩ و ٢٠٠٩
ذه ن سرطان عنـق الـرحم الـذي يتواصـل تنفيـ           ومثة برنامج آخر هو برنامج الكشف ع       - ٢٩٨

ــوز  ــذ متــ ــا منــ ــه /يف ليتوانيــ ــم   ٢٠٠٤يوليــ ــصحة رقــ ــر الــ ــأمر وزيــ ــال بــ ــؤرخ V-482 عمــ  املــ
 “تـدابري الوقايـة مـن أورام عنـق الـرحم اخلبيثـة            املوافقة على متويل    ” ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٣٠

حـص للكـشف    ، كـان الف   ٢٠٠٨قبـل عـام     . )٦١(من ميزانية صندوق التـأمني الـصحي اإللزامـي        
ولـة للنـساء الـاليت      عن سرطان عنق الرحم متاحـا جمانـا يف إطـار هـذا الربنـامج املـدعوم مـن الد                   

 أصبحت هذه اخلدمـة اجملانيـة متاحـة         ٢٠٠٨ عاما؛ ومنذ عام     ٦٠ و   ٣٠ بني   تتراوح أعمارهن 
وبإمكـان النـساء أن حيـصلن علـى هـذا الكـشف جمانـا               .  عامـا  ٦٠-٢٥للنساء يف الفئة العمرية     

وميّول الربنامج من صندوق التـأمني الـصحي وال يـتعني علـى املـرأة      . يف كل ثالث سنوات مرة  
 ماليـني ليتـا يف      ٥,٨ُخصـصت   : فـك املخصـصات املاليـة للربنـامج تـزداد         تن وال. دفع أي مبلـغ   

  .٢٠١٠ ماليني ليتا يف ٧,٢ و ٢٠٠٩ ماليني ليتا يف ٥,٩  و٢٠٠٨عام 

__________ 

 .٢٠٠٥ لعام ٥٢٨٨-١٤٥ الرمسية، العدد اجلريدة  )٦٠(  

 .٢٠٠٥ لعام ٣٨٥٦-١٠٤اجلريدة الرمسية، العدد   )٦١(  
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ــام   - ٢٩٩ ــاين للربنـ ــور الثـ ــاء الطـ ــوز١(ج ويف أثنـ ــه / متـ ــران٣٠ - ٢٠٠٧يوليـ ــه / حزيـ يونيـ
أجريـت هلـن    )  يف املائـة   ٤٤,٨ (١٢٦ ٧٤٢ امرأة، مـن بينـهن       ٣٤٥ ٨٣٢، فُحصت   )٢٠١٠

، كـان انتــشار ســرطان عنــق  ٦٠-٢٥ويف أوســاط النـساء يف الفئــة العمريــة  . فحـوص متكــررة 
سـوف يــساعد  و.  يف املائــة باملقارنـة مـع الـسرطان املتفـشي    ٥٠أكثـر مـن   غـري املتفـشي   الـرحم  

اكتشاف التغيريات السابقة لإلصـابة بالـسرطان علـى التقليـل مـن حـاالت االعـتالل والوفيـات                   
غـري  ولالطالع على ديناميات سرطان عنـق الـرحم والـسرطان           . الناجتة عن سرطان عنق الرحم    

  .١٠، انظر املرفق ٢٠٠٩-٢٠٠٠يف ليتوانيا يف الفترة املتفشي 
 اسـُتهل برنـامج للكـشف عـن سـرطان الثـدي عمـال               ٢٠٠٥أكتوبر  /يف تشرين األول   - ٣٠٠

املوافقــة علــى متويــل   ” ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٣ املــؤرخ V-729بــأمر وزيــر الــصحة رقــم    
والربنـامج خمـصص للنـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهم            . )٦٢(“للكشف عن سرطان الثدي    برنامج
ــني  ــا٦٩-٥٠بـ ــصلن     .  عامـ ــة أن حيـ ــة العمريـ ــذه الفئـ ــساء يف هـ ــان النـ ــص  وبإمكـ ــى فحـ علـ
ــامج ممــول مــن ميزانيــة صــندوق التــأمني الــصحي   . للكــشف عــن ســرطان الثــدي  جمــاين والربن

 ماليــني ليتــا يف ٤,٥ و ٢٠٠٨ ماليــني ليتــا يف عــام ٤وقــد بلغــت خمصــصاته املاليــة . اإللزامــي
ــا يف  ٥,٦٠٥  و٢٠٠٩ ــني ليتـ ــامج   . ٢٠١٠ ماليـ ــاين للربنـ ــور الثـ ــاء الطـ ــشرين ١(ويف أثنـ  تـ
 امـرأة مـن     ١٢١ ٠١٧مت فحص   ) ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ - ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

، فُحــصت ٢٠١٠ويف عــام . فُحــصن مــرات متكــررة )  يف املائــة٢٧( امــرأة ٣٢ ٥٦٤بينــهن 
  . امرأة٦١ ٤٧٥
سـتات املوافـق عليـه      ويف إطار برنامج التمويل اخلاص بالتشخيص املبكـر لـسرطان الرب           - ٣٠١

 حيـق للرجـال يف     )٦٣(٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    V-973بأمر وزير الصحة رقم     
إخـواهنم   وأكثر الذين أصـيب آبـاؤهم أو         ٤٥ والرجال يف الفئة العمرية      ٧٥-٥٠الفئة العمرية   

.  فحصهم جمانا للكشف عن حـاالت اإلصـابة بـذلك الـسرطان            بسرطان الربوستات أن ُيجرى   
وقـد بلغـت   .  عامـا ٧٥-٥٠مريـة   ألـف تقريبـا مـن الرجـال يف الفئـة الع           ٣٧٢يوجد يف ليتوانيا    

 مليـون ليتـا يف   ٧,٥٩ و ٢٠٠٨ ماليـني ليتـا يف عـام    ٨,٣االعتمادات املخصصة هلذا الربنـامج   
ــا يف ٨,٦٢ و ٢٠٠٩ ــون ليتـ ــام ١٢٦ ٧١٨ومت فحـــص . ٢٠١٠ مليـ ــصا يف عـ  ٢٠٠٨ شخـ

وقــد نــتج اخنفــاض عــدد  . ٢٠١٠ شخــصا يف ٧٦ ٥٤٧ و ٢٠٠٩ شخــصا يف ١٠١ ٤٦٦ و
يف بدايــة الربنــامج، أتيحــت . لعمليــةن تغــيري للقواعــد الــيت حتكــم هــذه االرجــال املفحوصــني عــ

ــة احملــددة فرصــة ألن يُ    ــة العمري ــسنة  جــرىللرجــال يف الفئ ــرة يف ال ــد،  .  فحــصهم م ــا بع وفيم

__________ 

 .٢٠٠٤ لعام ٤٢٤٩-١١٧اجلريدة الرمسية، العدد   )٦٢(  

 .٢٠٠٥ لعام ٥٦١٧-١٥٢اجلريدة الرمسية، العدد   )٦٣(  
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أصبحت هذه الفرصة متاحة مـرة واحـدة يف كـل سـنتني، متـشيا مـع توصـيات االختـصاصيني،                
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١اعتبارا من وذلك 
ولـذلك،  .  يف املائة مـن األسـر يف ليتوانيـا       ١٥ و   ١٠تعاين من العقم نسبة تتراوح بني        - ٣٠٢

وهلــذا . ر إمكانيــة الفحــص واملعاجلــة الطبيــة لتلــك األســر مــسألة هامــة بــصورة خاصــةفــإن تــوفّ
منهجيـة  ” ٢٠٠٨الغرض، أصدرت اجلمعية الليتوانيـة ألطبـاء أمـراض النـساء والتوليـد يف عـام            

وفـضال عـن    .  يتعني علـى املهنـيني يف جمـال الرعايـة الـصحية اتباعهـا              “ العقم لتشخيص ومعاجلة 
ذلك، وضعت وزارة الصحة مـشروع قـانون متعلـق باملـساعدة الطبيـة علـى اإلجنـاب، سـيهيئ                    
بعد اعتماده الظروف التمهيدية اليت تـسمح بـالنظر يف إمكانيـة التعـويض عـن تكـاليف معاجلـة                    

  .دة على اإلجناب وعلى اقتناء األدوية، وإجراءات التدّخل للمساعالعقم
لتخطـيط األسـرة، يتمثـل أكثرهـا        إمكانية االستفادة من طرائق خمتلفـة       تتاح يف ليتوانيا     - ٣٠٣

ني الطــريقتني اتويــستعمل هــ.  ويف موانــع احلمــل اهلرمونيــة،شــيوعا يف وضــع آلــة داخــل الــرحم
  .يف املائة من األزواج غري الراغبني يف إجناب أطفال ٣٠

أفـــادت دراســـة لـــسلوك الـــسكان الليتـــوانيني يف جمـــال منـــع العمـــل أجراهـــا مركـــز     - ٣٠٤
 بـأن املـستوى     ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسات الدميوغرافية التـابع ملعهـد الدراسـات االجتماعيـة يف            

 ١٩٩٥-١٩٩٤العام الستعمال وسائل منع احلمل ارتفع مرة ونصف باملقارنة مع مـستواه يف              
ــة يف٧٥فأصــبح ميثــل   ــرة  يف املائ ــة  ّج وُســ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفت ــة العمري لت التغــيريات يف الفئ

 عامـا، وهـي فئـة       ٤٩ و   ٤٥األكثر تقـدما يف الـسن، أي النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني                  
ارتفـع مـن   :  يف املائـة يف غـضون الفتـرة املعنيـة     ٣٠٠فيها استعمال موانع احلمل بنسبة تناهز        منا
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦  الفترة يف املائة يف٦٤ىل  إ١٩٩٥-١٩٩٤  الفترة يف املائة يف٢١
ارتفعـت نـسبة اسـتعمال موانـع        : حدثت تغيريات كبرية يف فئات عمرية أخـرى أيـضا          - ٣٠٥

 يف ٨٥,٥ إىل ١٩٩٥-١٩٩٤ يف املائــة يف الفتــرة ٤٧ مــن ٢٤-٢٠احلمــل يف الفئــة العمريــة  
 ٧٩,٣ائــة إىل  يف امل٥٦,٩ مــن ٢٥-١٩، ويف الفئــة العمريــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦املائــة يف الفتــرة 

 يف املائـــة، ويف الفئـــة ٧٣,٩ يف املائـــة إىل ٥٧,٦ مـــن ٣٤-٣٠يف املائـــة، ويف الفئـــة العمريـــة  
ــة  ــة إىل ٥١,٤ مــن ٣٩-٣٥العمري ــة  ٧٢,٤ يف املائ ــة العمري ــة، ويف الفئ  مــن ٤٤-٤٠ يف املائ
  فقد ذكـر مـا ال يقـل عـن ربـع جممـوع النـساء          ،ومع ذلك .  يف املائة  ٧١,٢ يف املائة إىل     ٣٩,٣

يتخذن أية تـدابري وقائيـة ضـد احلمـل غـري املرغـوب فيـه يف          مل  املمارسات للنشاط اجلنسي أهنن     
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 
ر موانــع ، حتــّسن بقــدر كــبري يف ليتوانيــا مــدى تــوف٢٠١٠ّ-٢٠٠٨يف غــضون الفتــرة  - ٣٠٦

راقبـة  لت وكالـة الدولـة مل      عـدّ  ،٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٨اعتبارا من   . احلمل للحاالت الطارئة  
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 اللــذين أصــبحا  “اســكابللي” و “٢ ‐بوســتينور ”ين الطبــيني األدويــة تــصنيف املستحــضرَ  
  .متاحني للشراء بدون وصفة طبية

وقـد اخنفـض تـدرجييا عـدد        . مل ُتدخل أية تغيريات على القواعد اليت حتكم اإلجهـاض          - ٣٠٧
ــا إلا فـــض عـــدد  األخـــرية اخنةعلـــى طـــول الـــسنوات العـــشر . جهاضـــات املـــستحثة يف ليتوانيـ

  ).١١انظر املرفق (ة بنسبة تربو على الضعف اإلجهاضات املستحثّ
 معلومــات أكثــر تفــصيال ٢٠١٠أكتــوبر /مت إىل األمــم املتحــدة يف تــشرين األولقُــّد - ٣٠٨

وينبغي باإلضافة إىل ذلك مالحظـة أن خـدمات         . عن صحة املرأة، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية       
ــدم يف مؤســـسات   ــرة تقـ ــرة    ختطـــيط األسـ ــاء األسـ ــة مـــن طـــرف أطبـ ــة الـــصحية األوليـ الرعايـ

وشـــبكات مؤســسات الرعايـــة  .  التوليــد ويف طـــب النــساء  -واختــصاصيني يف طــب النـــساء   
الصحية األولية مطورة بقـدر كـبري يف ليتوانيـا؛ ولـذلك فـإن خـدمات الرعايـة الـصحية األوليـة                      

علـى استـشارة طبيـة بـشأن     وبإمكـان أي إنـسان احلـصول      . رة للجميع يف كل أحناء البالد     متيّس
مسائل ختطـيط األسـرة مـن خـالل زيـارة لطبيـب أسـرة مبؤسـسة الرعايـة الـصحية األوليـة الـيت                         

ويف ليتوانيـا، ختـضع موانـع       . اختيارهـا الشخـصي   /ال هبا بناء على اختياره    يكون الشخص مسجّ  
يف احلـاالت   احلمل اهلرمونية لشرط الوصفة الطبيـة، باسـتثناء املستحـضرات الطبيـة ملنـع احلمـل                 

 -نيــة إىل اختــصاصي طــب النــساء  ه املــرأة الــيت اختــارت موانــع احلمــل اهلرمو وتوجَّــ. الطارئــة
وفيما بعد، يقـوم طبيـب أسـرة مبتابعـة اسـتعمال موانـع احلمـل وإصـدار                  . التوليد يف املرة األوىل   

تـأمني  وهـذه االستـشارات الطبيـة جمانيـة لألشـخاص املـشمولني بال            . املزيد من الوصفات الطبيـة    
  .وتعرض حمالت بيع العقاقري طائفة عريضة من موانع احلمل العصرية. الصحي اإللزامي

تقــام حاليــا مكاتــب الــصحة يف البلــديات احلــضرية والريفيــة وفقــا خلطــة عمــل الفتــرة  - ٣٠٩
ــة للــصحة العامــة   ٢٠١٣-٢٠٠٩ ويوجــد اآلن . ٢٠١٣-٢٠٠٦ لتنفيــذ االســتراتيجية الوطني
وتتوىل هذه املكاتب تنظيم املناسبات التروجيية الـصحية، وتنفيـذ          . يا مكتب صحة يف ليتوان    ٣٢

ــة،       ــدورات التدريبي ــة، وتنظــيم احللقــات الدراســات وال ــة والبلدي ــة الوطني ــصحة العام ــرامج ال ب
وإصــدار خمتلــف املنــشورات واملــذكرات بغيــة نــشر املعلومــات للجمهــور بــشأن موانــع احلمــل  

  .املتاحة وعن مسائل ختطيط األسرة
 املعلومات املقدمـة يف التقريـر الرابـع عـن تنفيـذ         ٢٠١٠-٢٠٠٨مل تتغري خالل الفترة      - ٣١٠
  .من االتفاقية يف ليتوانيا) ٢ (١٢املادة 
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  ١٣املادة     
  )أ(الفقرة الفرعية     

لألســر ذات وحيــق أيــضا . عــم مــايل حتــصل األســر الــيت هلــا أطفــال علــى ديف ليتوانيــا، - ٣١١
لتغطيــة اســتحقاقات اجتماعيــة وتعويــضات (ى دعــم اجتمــاعي الــدخل املــنخفض احلــصول علــ

  ).الساخنة ولشراء اللوازم املدرسية/تكاليف التدفئة وإمدادات املياه الباردة
وبغية تأمني فرص متـساوية للمـرأة والرجـل ملمارسـة حقوقهمـا االجتماعيـة، ُيـصرف               - ٣١٢

 أو للطفـل البـالغ مـن العمـر مثانيـة            )القائم بالرعاية (استحقاق الطفل ألحد الوالدين أو احلاضن       
ويف حالة وجود نـزاع بـني الوالـدين خبـصوص مـن ينبغـي أن حيـصل علـى                    . عشر عاما أو أكثر   

  .استحقاق الطفل، ُتحسم املسألة وفقا ملا يصون مصاحل الطفل على أفضل وجه
، أصــبح اســتحقاق الطفــل ُيــصرف جلميــع ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١اعتبــارا مــن  - ٣١٣
 متوسـط عـدد اسـتحقاقات األطفـال املدفوعـة           ٢٠٠٨وقد بلـغ يف عـام       . فال املدارس العامة  أط

  . ألف٦٢٤,٢شهريا 
 القواعد اليت حتكم منح وصرف اسـتحقاق الطفـل، وذلـك يف             ٢٠٠٩ُنقحت يف عام     - ٣١٤

ضوء الركود االقتصادي واملايل وبغيـة تـأمني الـدعم ألضـعف فئـات اجملتمـع، فأصـبح مـستوى                    
وهكذا، أصبح استحقاق الطفل ُيـصرف      . ة شرطا للحصول على استحقاق الطفل     دخل األسر 

الثامنـة عـشرة يف     سـن    أعـوام، وعـن الطفـل دون         ٧عن كـل طفـل تتـراوح سـنه بـني عـامني و               
األسرة عديدة األطفال حني يكون الـدخل الكلـي لألسـرة أو األشـخاص املتـساكنني يف الـسنة              

 ليتـا شـهريا عـن كـل         ٥٢٥دعوم مـن الدولـة، أي        مـن الـدخل املـ      ١,٥السابقة أدىن مـن نـسبة       
وُيصرف هذا االستحقاق عن كـل طفـل يف العـامني األولـني بعـد الـوالدة إن مل يتلـق                     . شخص

ُيـصرف  األبوة عن ذلك الطفل أو حني       /أي من الوالدين استحقاق التأمني االجتماعي لألمومة      
  . ليتا٥٢٥االستحقاق ألحد الوالدين لكنه أقل من 

ف هذه القواعـد مـن وقـع الركـود االقتـصادي علـى األسـر الـيت هلـا أطفـال والـيت                        ختف - ٣١٥
تتــضرر أكثــر مــن غريهــا مــن جــراء املــشاكل االقتــصادية االجتماعيــة، أي األســر ذات الــدخل  

. املنخفض واليت تعّول على االستحقاقات االجتماعية واملـساعدة االجتماعيـة ألطفـال املـدارس           
 سـنوات أو أكثـر مـن عمـرهم واآلتـني مـن أسـر ذات دخـل                   ٧غني  وحيق ألطفال املـدارس البـال     

.  املـساعدة االجتماعيـة ألطفـال املـدارس        -منخفض احلصول على نوع آخر مـن دعـم الدولـة            
ة  سـن الـسبع    وقد شـكل ذلـك أحـد التـدابري املتخـذة لتحقيـق تـوازن ميزانيـة الدولـة إذ أن حـدّ                      

 صرف ذلك االسـتحقاق وإدارتـه        للحصول على استحقاق الطفل خفّض عبء تكاليف       أعوام
 وبــذلك تــسىن ٢٠١٠ مليــون ليتــا يف عــام ١١٧,٨٧فأصــبح ال يتجــاوز مــة اعلــى امليزانيــة الع
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 مليـون ليتـا يف الـسنة ميكـن أن تـستعمل لتلبيـة الطلـب املـزداد                   ٣٩٢,٢٨حتقيق وفـورات مببلـغ      
تقريبــا  ألــف طفــل ١٥٢، تلقــى يف املتوســط ٢٠١٠يف عــام . علــى االســتحقاقات االجتماعيــة

 يف املائـة يف الـشهر باملقارنـة مـع           ٦٩استحقاق الطفل يف كل شهر، ومثّل ذلك اخنفاضا بنسبة          
  .٢٠٠٩عام 
ــسكان ذوي        - ٣١٦ ــة لل ــن الدول ــة م ــة املقدم ــة النقدي ــساعدة االجتماعي ــتمس امل ميكــن أن يل

ــراد األســرة     ــرد مــن أف ــدخل املــنخفض أي ف ــساكنني   (ال ــزوجني، أو أحــد القــرينني املت أحــد ال
رهنــا بــنفس الــشروط، أي أن أعــزب أو شــخص ) الطفــل الــذي جتــاوز ســن الثامنــة عــشرة  أو

يكون الغرض من املساعدة االجتماعية النقدية هو إعالـة األسـر أو األشـخاص الـذين عجـزوا،                   
ألســباب موضــوعية، عــن حتقيــق دخــل كــاف لعــيش الكفــاف أو لــدفع فــواتري املنــافع العامــة      

  . البالد يفواطننياملكايف لعيش الكفاف مضمونا لكل واحد من املرتلية، لكي يكون الدخل ال
ــة لألســر ذات الــدخل املــنخفض      - ٣١٧ ــة النقدي وفقــا للقــانون املتعلــق باملــساعدة االجتماعي

يطّبق يف ليتوانيا نظام موحد للدعم االجتماعي املـايل قـائم علـى             : )٦٤()املقيمون غري املتزوجني  (
 األشـــخاص ذوي الـــدخل املـــنخفض، دون اعتبـــار  أســـاس الـــدخل واملمتلكـــات، حيـــق لكـــل 

جنساين، احلصول على اسـتحقاق اجتمـاعي يكفـل القـدر األدىن األساسـي مـن املـوارد الـالزم               
لتلبيــة االحتياجــات الفــسيولوجية األساســية، وكــذلك علــى تعــويض عــن تكــاليف التدفئــة          

ــاردة والــساخنة     ــاه الب ــزود باملي  فيمــا يلــي بوصــفها  املــشار إليهــا(وتعويــضات عــن تكــاليف الت
  .لتمويل جزء من تكاليف اإلنفاق على املسكن) التعويضات

رهنا بتقييم دخل وممتلكات األشخاص املعنيني، يكون من حق أي أسـرة أو شـخص                - ٣١٨
احلــصول علــى مــساعدة اجتماعيــة نقديــة إذا كــان كــل فــرد مــن أفــراد األســرة الــذين    أعــزب 

 سـنة،   ١٨ إىل   ١٦أو طفل يبلـغ عمـره مـن         ب،  األعز سنة، أو الشخص     ١٨تتجاوز أعمارهم   
االجتماعيـة   يفي بشرط واحـد علـى األقـل مـن الـشروط احملـددة يف القـانون املتعلـق باملـساعدة                     

عـاطال عـن العمـل ويتلقـى     إذا كان ، أي  )األعزباملقيم  (النقدية لألسر ذات الدخل املنخفض      
يل حملـي منـذ مـا ال يقـل عـن            ؛ مـسجال مبكتـب تـشغ       على البطالـة   لتأمني االجتماعي ااستحقاق  

 ؛) عامـا ٢٤حـىت سـن   ( سنة وهو يعمل أو يواصل دراسـته    ١٨ جتاوز عمره    ؛ستة أشهر متتالية  
بلغ سن التقاعد أو يتلقـى معاشـا مـن أي نـوع؛ لـه طفـل مل يبلـغ بعـد الـسنة الثالثـة مـن عمـره                        

ل دون سـن  طفـ  ما قبـل املدرسـة وهـو يقـوم برعايتـه أو     رحلة  غري مسجل يف مؤسسة تربوية مل     و
  .الثامنة إذا كان لألسرة ثالثة أطفال أو أكثر، وما شابه ذلك

__________ 

 .٢٠٠٦ لعام ٤٨٨٩-١٣٠؛ والعدد ٢٠٠٣ لعام ٣٣٥٢-٧٣مسية، العدد اجلريدة الر  )٦٤(  
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ازداد بقــدر كــبري عــدد املــتلقني ملــساعدة اجتماعيــة نقديــة بــسبب احلالــة االقتــصادية     - ٣١٩
 تلقــى ٢٠٠٨يف عــام : دة يف الــبالد وارتفــاع مــستوى البطالــة واخنفــاض الــدخل  واملاليــة املعقّــ

ــف شــخص  ٣٧,٣ ــ١,١( أل ــا   يف املائ ــن جممــوع ســكان ليتواني كــل شــهر  ويف املتوســط ) ة م
)  يف املائة مـن العـدد الكلـي للـسكان          ٣,١( آالف شخص    ١٠٢,٨ وتلقى   ،مساعدة اجتماعية 

 ألــف شــخص شــهريا يف    ١٨١,٣، ُمنحــت مــساعدة اجتماعيــة لـــ    ٢٠١٠ويف . تعويــضات
ــا   ٥,٤(املتوســط  ــدائمني يف ليتواني ــة مــن جممــوع املقــيمني ال ــة مــع  وبامل).  يف املائ ، ٢٠٠٩قارن

ــسبة       ــة يف كــل شــهر بن ــساعدة اجتماعي ــتلقني مل ــع متوســط امل ــرات٢,٥ارتف ، ٢٠١٠ويف .  م
 ألـف شـخص يف املتوسـط شـهريا يف أثنـاء             ١٦٦,٥ُصرفت تعويضات عن تكـاليف التدفئـة لــ          

 ازداد  ٢٠١٠ويف غـضون عـام      ).  يف املائـة مـن العـدد الكلـي لـسكان ليتوانيـا             ٥(فصل التدفئـة    
  .٢٠٠٩ يف املائة باملقارنة مع عام ٢٧,٨ني للتعويض عن تكاليف التدفئة بنسبة عدد املتلق

وفقا لبيانات إدارة اإلحـصاءات، يعـاين سـكان األريـاف مـن الفقـر أكثـر مـن سـكان                      - ٣٢٠
وقد تواصل املـستوى املرتفـع خلطـر الفقـر يف املنـاطق الريفيـة سـنوات متتاليـة                   . املناطق احلضرية 

ــسبة  ،٢٠٠٩يف عــام . عديــدة ــة يف األريــاف و ٣٢,٧ كــان خطــر الفقــر بن  يف ١٤,٧ يف املائ
وكـان يف املـدن الكـربى أقـل ممـا هـو يف املنـاطق الريفيـة بنـسبة بلغـت              املائة يف املناطق احلضرية     

 كان مستوى خطر الفقـر بالنـسبة للمـرأة الريفيـة            ٢٠٠٩ويف عام   .  يف املائة  ١٠,٥الثلث، أي   
ويف .  يف املائـة للرجـل  ٣١,٤ يف املائة للمـرأة و  ٣٣,٩: للرجلى بقليل من مستواه بالنسبة   أعل

 يف املائـة  ١٢,٦ يف املائـة و  ١٦,٤: أوساط السكان احلضريني، كانت هذه األرقام أدىن بقليـل    
  .على التوايل

ــة       - ٣٢١ ــاطق الريفي ــر يف املن ــر الفق ــع خلط ــستوى املرتف ــتج امل ــساء   (ن ــايل يف أوســاط الن وبالت
 وهــي مــصدر ،ده األنــشطة الزراعيــةالــذي تولّــالعــيين يقــة أن الــدخل عــن حق) الريفيــات أيــضا

ــة أخــرى       ــشية ريفي ــة وأســر معي ــشية الزراعي ــد مــن األســر املعي ــسبة للعدي ــدخل بالن  ،رئيــسي لل
  .يوضع يف احلسبان لغرض حساب الدخل اإلمجايل لتلك األسر مل

ــة يف عــام  ٤٨,٣(إن خطــر الفقــر أعلــى بكــثري    - ٣٢٢ ــة يف ٤٦,٤ و ٢٠٠٨ يف املائ  يف املائ
املـسؤولية  ) امـرأة يف العـادة    (يف األسر غري املكتملة اليت يتحمل فيها ويل راشد وحيد           ) ٢٠٠٩

أكثـر مـن     ويف األسر اليت يقوم فيها شخصان راشدان بتربية ثالثـة أطفـال أو            . عن إعالة أطفال  
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٣٢,٩كان خطر الفقر بنسبة : ذلك
 متـساويا  ٦٤-١٨ إدارة اإلحصاءات، كان خطر الفقر يف الفئة العمريـة  وفقا لبيانات  - ٣٢٣

 يف املائـة علـى التـوايل يف عـام     ١٨,٤ يف املائـة و      ١٨,٦تقريبا بالنسبة للنساء والرجـال إذ مثّـل         
وتظهر الفجوة بأكثر وضوح بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق خبطـر الفقـر يف الفئـة العمريـة                     . ٢٠٠٩
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 يف املائـة    ٣١,٣لرجـال و    بالنـسبة ل   يف املائـة     ١٣,٢سبة هذا اخلطر     عاما فأكثر إذ كانت ن     ٦٥
  .لنساءبالنسبة ل

  
  )ب(الفقرة الفرعية     

متــت مواءمــة قــوانني مجهوريــة ليتوانيــا الــيت حتكــم تقــدمي اخلــدمات املاليــة مــع تــشريع   - ٣٢٤
)  معــاالقــانونيني والطبيعــيني( وهــي تكفــل إتاحــة الفرصــة جلميــع األشــخاص ،االحتــاد األورويب

دون أي اعتبار جنساين، لكي يستفيدوا من مجيع اخلدمات املالية، مبـا فيهـا خـدمات اإلقـراض              
وخـدمات  )  والقروض ألغراض املعـامالت التجاريـة      ،ائتمانات املستهلكني، والرهون العقارية   (

  .، وما إىل ذلك)اإلجيار املايل(اإلجيار 
ملؤسـسات املاليـة حريـف املؤسـسة املاليـة بأنـه            يعّرف قانون مجهورية ليتوانيا املتعلـق با       - ٣٢٥

ويعّرف القانون أيضا اخلـدمات املاليـة وحيـدد    . حيصل على خدمات من املؤسسة املالية   شخص  
القواعد اليت جيب أن تطبقها املؤسـسات املاليـة عنـد اختـاذ قـرارات متعلقـة بتقـدمي خدمـة ماليـة               

 قبــل أن ،نون علــى أن املؤســسة املاليــةمــن القــا) ٣ (٣١تــنص املــادة ). مبــا يف ذلــك اإلقــراض(
األصـول األخـرى،    تتخذ قرارا مبنح قـرض، جيـب أن تتأكـد مـن أن األصـول املاليـة املعلنـة، أو                     

 منها مطالبة تتقدم هبا املؤسسة املالية يف املستقبل، موجودة فعـال وأهنـا كافيـة           اليت ميكن أن تلىب   
وضـع املـايل واالقتـصادي احلـايل واملـسقط          لتمكني املؤسسة املالية مـن حقهـا املكتـسب، وأن ال          

يفـي  حـىت ذلـك الوقـت    يسمح بافتراض أن احلريف سيقدر على الوفاء بالتزاماته وأنه مل ينفك         
  . املاليةاتبالتزاماته املالية للمؤسس

يفــرض قــانون مجهوريــة ليتوانيــا علــى املــصارف أن تقــّيم اخلطــر املــرتبط بكــل معاملــة  - ٣٢٦
الوضـع املـايل واالقتـصادي للحريـف، والنـهوض         خبـصوص   مات ماليـة و   بشأن تقدمي خد  جتريها  

 ،بتلـك االلتزامـات   وفـاء   بااللتزامات املتصلة باملعاملة لتقدمي خدمات مالية، والوسائل املتاحـة لل         
ولــذلك، يــتعني علــى   . فــضال عــن الظــروف األخــرى الــيت تــؤثر يف قيمــة أصــول املــصرف        

بالتزاماتـه  وفـاء    بعناية شديدة قدرة احلريف على ال      املصارف، قبل منح قروض للحرفاء أن تقّيم      
  .مبوجب اتفاق االئتمان

املقـرض احلـق يف رفـض مـنح ائتمـان إال يف             ) ٨٨٣-٦املـادة   (ال خيّول القانون املـدين       - ٣٢٧
  .حالة وجود دليل على أن االئتمان لن يسدد يف الوقت املناسب
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  ١٤املادة     
  ١الفقرة     

 يف املائــة ٢٧,١ آالف شــخص، أي ٣٨٤,٢ة اإلحــصاءات كــان إداروفقــا لبيانــات  - ٣٢٨
وكانـت املـرأة    . تغلون يف منـاطق ريفيـة     ش يـ  ٢٠٠٩من جممـوع سـكان الـبالد العـاملني يف عـام             

ــل  ــة والرجــال  ٤٦,٤متث ــاطق     ٥٣,٦ يف املائ ــاملني يف املن ــن جممــوع األشــخاص الع ــة م  يف املائ
فــة كانــت أغلبيــة النــساء الريفيــات موظّ، كمــا يف الفتــرات الــسابقة، ٢٠٠٩ويف عــام . الريفيــة

والتعلــيم )  يف املائــة١٥,٦(ويف جتــارة اجلملــة والتفــصيل )  يف املائــة٢٥,٨(للعمــل يف الزراعــة 
وكــان الرجـــال الريفيـــون، يف معظـــم  ).  يف املائـــة٨,٤(والرعايـــة الـــصحية )  يف املائــة ١٥,٦(

)  يف املائــة١٥,١(التحويليــة ، والــصناعات ) يف املائــة٣٣,٦(احلــاالت، يعملــون يف الزراعــة   
ــاء  ــة١٢,٧(والبنـ ــات )  يف املائـ ــة١١,٤(واملبيعـ ــام ).  يف املائـ ــة  ٢٠٠٤ويف عـ  كانـــت الزراعـ

 يف املائة مـن جممـوع الـسكان العـاملني قبـل أن      ١٦ ألف شخص، أي     ٢٢٦الن  واحلراجة تشغّ 
ائـة مـن    يف امل٩، وهو ما ال ميثل إال ٢٠٠٩ ألف شخص يف عام     ١٣٠ينخفض هذا العدد إىل     
ونظرا لقلة برامج إعـادة التـدريب وحقيقـة أن األعمـال الـيت تتطلـب        . جمموع السكان العاملني  

مهارات تقنية هي املهيمنة يف املناطق الريفية، فإن املـرأة الريفيـة تالقـي صـعوبة أكـرب ممـا تالقيـه                      
فيـة أدىن مـن   احلضرية يف العثور على عمل بديل ألن العرض يف سوق العمل باملنـاطق الري     املرأة  

  . بسبب اخنفاض نسبة الدخل إىل االستهالك، جزئيا،العرض يف املناطق احلضرية وذلك
يف كـل مـن   النـسائية،   العاملـة  ىُتظهر بيانات إدارة اإلحصاءات أن معدل نشاط القو    - ٣٢٩

، كـان معـدل نـشاط       ٢٠٠٩ويف عام   . املناطق الريفية واحلضرية، أدىن من معدل نشاط الرجل       
 يف املائـة  ٧٢ يف املائـة بالنـسبة للمـرأة و          ٦٧,٨ يبلـغ    ٦٤-١٥عاملـة يف الفئـة العمريـة        القوى ال 

  .بالنسبة للرجل
 يف املائـة  ١٩,٤ يف املائـة يف احلـضر و   ١٦، كان معدل بطالة الرجـال       ٢٠٠٩يف عام    - ٣٣٠

 يف املائــة يف ١٢,٨ يف املائــة يف احلــضر و ٩,٦يف الريــف، يف حــني كــان معــدل بطالــة النــساء  
  .األرياف
وفقا لبيانات دراسـة استقـصائية إحـصائية للعمالـة، كـان معـدل العمالـة يف األوسـاط                    - ٣٣١

 يف ٥٩,٥(أعلـى منـه يف أوسـاط الرجـال          )  يف املائة  ٦٠,٧ (٦٤-١٥النسائية يف الفئة العمرية     
ــة ــام ) املائ ــة  . ٢٠٠٩يف ع ــسبة للرجــال احلــضريني   ٦٢,٥وكــان مــستوى العمال ــة بالن  يف املائ

 يف املائـة    ٥٠,١ يف املائة للرجال الريفيني و       ٥٣,٦يف املائة بالنسبة للنساء احلضريات و        ٦٥ و
  .للنساء الريفيات

يف ضـــوء توصـــيات جلنـــة األمـــم املتحـــدة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة  - ٣٣٢
ــضعفة األخــرى، مت تعــيني      فيمــا ــرأة يف اجملموعــات املست ــة وامل ــرأة الريفي ــة امل ــق حبال ــضايا  يتعل ق
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املساواة بني اجلنسني، ومكافحة التمييز، والتنمية اإلقليميـة املـستدامة كأولويـات أفقيـة للتقريـر                
 عــن اســتراتيجيات احلمايــة االجتماعيــة واإلدمــاج االجتمــاعي  ٢٠١٠-٢٠٠٨الــوطين للفتــرة 

 A1-431بصيغته املوافق عليها بأمر وزير الضمان االجتمـاعي والعمـل جلمهوريـة ليتوانيـا رقـم           (
 بوصـفه الـسنة     ٢٠١٠املوافقة على الربنامج الـوطين لعـام        ” بشأن   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١املؤرخ  

ــصاء االجتمــاعي    ــر واإلق ــة ملكافحــة الفق ــضمان    )٦٥(“األوروبي ــر ال ــأمر وزي ــة ب ــصيغته املعدل ، ب
ــا رقـــم    ــة ليتوانيـ ــاعي والعمـــل جلمهوريـ ــانون األول٢٤ املـــؤرخ A1-695االجتمـ ديـــسمرب / كـ

  ).ار إليه فيما يلي بوصفه التقرير الوطيناملش( )٦٦()٢٠٠٩
على النحو املبني يف التقرير الـوطين، ُتكفـل املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم التمييـز عـن                      - ٣٣٣

هـذه املبـادئ ومـن خـالل تطبيـق تـدابري حمـددة              إعمـال   طريق تقييم تأثري كل سياسة عامة على        
اجلنسني وحتديد املشاكل املتصلة بـالفرص      ترمي هذه التدابري إىل كفالة املساواة بني        . األهداف

املتكافئة للمرأة والرجل والتصدي هلا يف مجيع اجملاالت وبصورة خاصة فيما يتعلـق حبالـة املـرأة                 
 حاليـا   وهلـذا الغـرض، جيـرى     . ات العامـة  الريفية وبتعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيـع الـسياس         

. ايــة االجتماعيــة، والتعلــيم، وميــادين أخــرىتنفيــذ تــدابري مشوليــة لتغطيــة ســوق العمــل، واحلم 
ويتوخى التقرير بذل جهود لتحقيق التوازن بني الواجبات األسـرية واملهنيـة عـن طريـق حتـسني         

أماكن عمل مواتية لألسرة، وتشجيع تطبيق ترتيبـات        هتيئة  اخلدمات والدعم لألسرة، وتشجيع     
ليـة الـيت كـثريا مـا تكـون مـن نـصيب              مرنة ألوقات العمل وبالتايل ختفيف عبء الواجبـات املرت        

مواصـلة تنفيـذ التـدابري املتخـذة لتغـيري مواقـف اجلمهـور النمطيـة إزاء                 وهو يتوخي أيـضا     . املرأة
أدوار الرجال والنساء وتيسري العودة إىل سوق العمل بعد إجازة رعاية األطفال، وتعزيـز روح               

نات يف سـوق العمـل، واالسـتمرار        املبادرة بوضع املشاريع لدى النـساء ومـشاركة النـساء املـس           
يتـــصل بالنـــساء يف اجملموعـــات  يف مكافحـــة التمييـــز يف ســـوق العمـــل وبـــصورة خاصـــة فيمـــا

إن مــشكلة تأنيــث  . املستــضعفة الــاليت يتعرضــن أكثــر مــن غريهــن لتمييــز متعــدد اجلوانــب        
ــا     ــصورة خاصــة يف ليتواني ــة ب ــشيخوخة جلي ــسكان     : ال ــاء ضــمن ال ــرأة العزب ــيمن وجــود امل يه

جتماعيـة املقدمـة لكبـار الـسن     ولذلك، يتواصـل حاليـا تطـوير اخلـدمات اال    . تقدمني يف السن امل
 التركيــز وباإلضــافة إىل ذلــك، جيــرى. بفعاليــة تطبيــق نظــام االســتحقاقات االجتماعيــة وجيــرى

العنـف األسـري، االجتـار      (نة تتأثر هبا املرأة يف معظم احلاالت        على مشاكل أسرية وجمتمعية معيّ    
  .)بالبشر
ولتعزيز التنمية اإلقليمية املستدامة، ُتبذل حاليا جهود للتقليل من التفاوتـات اإلقليميـة              - ٣٣٤

ــّسر يف  ــة تلــك اخلــدمات    تي ــة األمــن االجتمــاعي، و (احلــصول علــى اخلــدمات ويف نوعي الرعاي

__________ 

 .٢٠٠٩ لعام ٣٤٤٨-٨٣ الرمسية، العدد اجلريدة  )٦٥(  

 .٢٠٠٩ لعام ٧١٢١-١٥٧اجلريدة الرمسية، العدد   )٦٦(  
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  أيضا تطوير البنيـة التحتيـة اإلقليميـة للخـدمات االجتماعيـة وتنفيـذ              وجيرى). الصحية، والثقافة 
  .مبادرات يف جمال العمالة احمللية، وتعزيز التنمية الريفية واإلدماج يف األنشطة اإللكترونية

 يف جمـال    ٢٠١٠-٢٠٠٨وكجزء من تنفيذ التدابري املتوخاة يف التقرير الوطين للفتـرة            - ٣٣٥
بـات  املساواة اجلنسانية ومكافحة التمييز، ُنظمت محالت للتوعية اجلماهريية فيما يتعلـق بالواج            

األسرية للمرأة والرجل وخبصوص إمكانيات احلصول على إجازة لرعاية األطفـال علـى النحـو               
ــرة     ــدابري للفت ــه يف خطــة الت ــاه األســرة   ٢٠١٠-٢٠٠٨املنــصوص علي  يف إطــار اســتراتيجية رف

السياسية، ومت أيضا السعي إىل تبسيط التنميـة        ) السكان(املندرجة يف االستراتيجية الدميوغرافية     
واُتخــذت تــدابري لتعزيــز   . عيــة والريفيــة وجــرى كــذلك تطــوير أنــشطة بديلــة للزراعــة       الزرا

ــة واحلراجــة        ــاملني يف الزراع ــريفيني الع ــسكان ال ــن ال ــة للمــزارعني وغريهــم م ــاءات املهني الكف
وقُـدمت  .  ولتحسني قدراهتم على املـسامهة يف عمليـة التنميـة الريفيـة            ،واألنشطة البديلة للزراعة  

 الــاليت كــن يقمــن بتدشــني أو تطــوير مــشاريعهن التجاريــة اخلاصــة يف منــاطق   للنــساءةشوراملــ
ُنظمـت دورات   وريفية؛ وأُدجمت مسائل املساواة اجلنسانية يف التعليم النظـامي وغـري النظـامي؛              

تدريبيــة للمدرســني خبــصوص مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني؛ ونظمــت دورات تدريبيــة أيــضا   
ل بعـــد إجــازة طويلـــة وللنـــساء املتقـــدمات يف الـــسن بغيـــة  للنــساء العائـــدات إىل ســـوق العمـــ 

ئـة للمـرأة   تشجيعهن على البحث عن عمل؛ وُنـشرت للجمهـور معلومـات عـن الفـرص املتكاف         
  .والرجل كجزء من برامج التثقيف القانوين املضطلع هبا عرب وسائط اإلعالم اجلماهريي

 املوافق عليه بقـرار حكومـة      ،٢٠١١-٢٠٠٩يتوخى الربنامج الوطين ملكافحة التمييز       - ٣٣٦
 تدابري للمـساعدة يف تعزيـز       ، اختاذ ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ٣١٧مجهورية ليتوانيا رقم    

احترام البشر؛ وكفالة التقيد بأحكـام الـصكوك القانونيـة الـيت تـنص علـى مبـدأي عـدم التمييـز                     
نـوع اجلـنس والعـرق      وتكافؤ الفرص؛ وتشجع الوعي القانوين والتفاهم والتسامح على أسـاس           

ــل        ــسن واملي ــدات وال ــد واآلراء واملعتق ــاعي والعقائ ــة واألصــل واملركــز االجتم ــسية واللغ واجلن
عالمـات التمييـز    إعـالم اجلمهـور بـشأن       اجلنسي واإلعاقة واالنتماء إىل جمموعة إثنية والـدين؛ و        

تمع بفاعليـة وعلـى     نة يف اجمل   هذه الظاهرة على إمكانية مشاركة جمموعات معيّ       ريأثتيف ليتوانيا و  
الوسـائل املتاحـة حلمايـة املـساواة        بـشأن   قدم املساواة مع جمموعات أخرى يف األنشطة العامـة و         

  .يف احلقوق
أوال وقبــل كــل . ويطــرق الربنــامج بــصورة مباشــرة مــشاكل اجملموعــات املستــضعفة    - ٣٣٧

علــيم والثقافــة بــأن التمييــز علــى أســاس جنــساين يف جمــاالت العمالــة والت  الربنــامج شــيء، يقــر 
األشـخاص ذوو اإلعاقـات،     : والرعاية الصحية وجماالت أخـرى ميكـن أن يـؤثر يف أي شـخص             

والـــشباب وكبـــار الـــسن، واألشـــخاص مــــن خمتلـــف األعـــراق أو اجلنـــسيات، أو العقائــــد        
املراكز االجتماعية، وبأن املعرفة ما زالت ضئيلة بشأن التمييز ضـد اجملموعـات             واملعتقدات، أو 
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 يف اجملتمع على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلـك املعرفـة بـشأن املـشاكل احملـددة الـيت          املستضعفة
يــسببها للنــساء والرجــال املنــتمني لفئــات اجتماعيــة معينــة التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس،     

ومـع  . اجلنسية، أو الدين أو املعتقدات، أو احلالة الـصحية، أو أسـاس مماثـل آخـر                العرق، أو  أو
ــرأة     وضــع توصــيات جل  ــز ضــد امل ــة بالقــضاء علــى التميي ــة األمــم املتحــدة املعني ــا يف  ىلإن ليتواني

االعتبار، سُتجرى دراسة لتقييم حالة نساء اجملموعـات املستـضعفة تركـز بـصورة خاصـة علـى                  
 مبــن فــيهن ،حالــة املــرأة الريفيــة والنــساء ذوات اإلعاقــة، والنــساء املنتميــات إىل أقليــات قوميــة  

الـسابقة مباشـرة لـسن     ٦٠-٥٥يف الفئـة العمريـة   ( الـسن  ساء املتقـدمات يف النساء الـروم، والنـ    
ــد ــة   ) التقاع ــة العمري ــساء يف الفئ ــدها  ٦٠والن ــا بع ــاجرات، يف خمتلــف   ) ســنة وم ــساء امله ، والن

هــداف هــذه الدراســة الواســعة أوقــد متــت بالفعــل صــياغة مهــام و. امليــادين ومــن زوايــا خمتلفــة
ستكشاف اإلمكانيات املالية إلجنازها، مبـا يف ذلـك االسـتعانة           النطاق، والدراسة اآلن يف طور ا     

  :وستسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية. بصناديق املساعدة اهليكلية لالحتاد األورويب
مجع املعلومات الالزمة والتحقيق يف حالـة املـرأة يف اجملموعـات املستـضعفة يف            )أ(  

  تعلم مدى احلياة، والثقافة؛جماالت العمل والتعليم، مبا يف ذلك ال
يف اجملموعـات املستـضعفة     املـرأة   مجع املعلومات الالزمة والتحقيـق يف قـدرات           )ب(  

على اكتـساب مـسكن وتلقـي خـدمات الرعايـة الـصحية، واخلـدمات االجتماعيـة، واملـساعدة                   
  القانونية، والقروض للشروع يف أعمال جتارية، وعلى املشاركة يف صنع القرار؛

ارنـــة حالـــة النـــساء الريفيـــات واحلـــضريات يف اجملموعـــات املستـــضعفة يف  مق  )ج(  
  امليادين املذكورة أعاله؛

مقارنة حالة املرأة يف اجملموعات املستضعفة باحلالـة العامـة للمـرأة والرجـل يف                 )د(  
  امليادين املذكورة أعاله ومن املناظري املذكورة أعاله؛

  موعات املستضعفة؛مقارنة حالة املرأة يف خمتلف اجمل  )هـ(  
وضع تقدير مقارن ملدى حرمان أو قلة حظوة املرأة يف جمموعـات مستـضعفة                )و(  

  باملقارنة مع حالة املرأة يف جمموعات مستضعفة أخرى يف ميادين معينة ومن مناظري معينة؛
حتديد عالمات ممكنة تدل على وجود متييـز متعـدد اجلوانـب ضـد املـرأة علـى                    )ز(  

   السن، والعرق، واحلالة الصحية، والدين، وما إىل ذلك؛أسس خمتلفة مثل
تعــيني وتقيــيم املــشاكل الــيت تالقيهــا املــرأة يف اجملموعــات املستــضعفة وتقــدمي     )ح(  

  .توصيات حبلول ممكنة
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ــام  - ٣٣٨ ــيمني يف اخلــارج     ٢٠٠٨يف ع ــوانيني املق ــة والليت ــات القومي ، أصــدرت إدارة األقلي
ــا تكلي  ــة ليتواني ــة مجهوري ــشأن    حبكوم ــإجراء دراســة ذات نطــاق أضــيق ب ــا ب ــة الرجــال  ”ف حال

 كجـــزء مـــن تنفيـــذ اســـتراتيجية تطـــوير “املنـــتمني ألقليـــات قوميـــة يف ســـوق العمـــلوالنــساء  
ــام      ــة حــىت ع ــات القومي ــسياسات اخلاصــة باألقلي ــة    . ٢٠١٥ال ــيم حال ــة إىل تقي هتــدف الدراس

مـات عـن مـستوى تعلـيم أفـراد          مجـع أحـدث املعلو    : األقليات القومية يف سـوق العمـل بليتوانيـا        
 ومـستوى   ،على استعمال اللغة الرمسيـة    قدرهتم  األقليات القومية وإعدادهم املهين وعن مستوى       

فقدان العمل، وحتليل العالمات اليت تدل على وجود متييـز يف سـوق العمـل،              دخلهم، وأسباب 
مل تبلـغ سـنهم   لـذين   اشـخاص   األحالـة   وحالة النساء والرجال املنتمني ألقليـات قوميـة          ومقارنة

. وقـد أجـرى الدراسـة معهـد حبـوث العمـل والبحـوث االجتماعيـة               .  عاما يف سوق العمـل     ٢٩
ــتجواب  ومت شخــصا منــتمني ألقليــات قوميــة يف بلــديات مدينــة فيلنيــوس ومنطقــة         ٦٢٢اس

وأظهـرت الدراسـة أن املـشاكل الـيت         . فيلنيوس ويف بلـديات مدينـة كاليبيـدا ومنطقـة كاليبيـدا           
 يف ٦٩,٨. األقليات القومية ال ختتلف حقا عـن تلـك الـيت تالقيهـا بقيـة سـكان ليتوانيـا               تالقيها  

  .املائة من الذين ردوا على اسئلة االستجواب كان هلم عمل مبرتب وهم ميارسون عملهم
تـأهيال مـن الرجـال لكنـهن يـبقني خـارج           النساء املنتميات ألقليـات قوميـة أحـسن         إن   - ٣٣٩

وكــان عــدد النــساء املنتميــات  .  وعــاطالت عــن العمــل أكثــر منــهم جمــال النــشاط االقتــصادي
ــوّ   ــرن أهنـــن يعـ ــة الـــاليت ذكـ ــة   ألقليـــات قوميـ ــسية علـــى العـــالوات االجتماعيـ لن بـــصورة رئيـ

 مــن عــدد  كــرب، وعلــى مــساعدة منتظمــة مــن أشــخاص آخــرين، أ   )اســتحقاقات ومعاشــات (
من عدد النـساء ممـن ينتمـون        وذكر عدد من الرجال أكرب      . الرجال الذين كانوا يف نفس احلالة     

. من أنشطة مشاريع أحاديـة املالـك      يأيت  ألقليات قومية أن املصدر الرئيسي لدخلهم الشخصي        
املهـين يفـوق    التأهيـل   ن من   وأظهرت الدراسة أيضا أن عدد النساء الاليت حصلن على قدر معيّ          

لاليت أجـنب علـى    يف املائة من النساء ا٤٣,٢: عدد الرجال وأن مستواهن أحسن من مستواهم    
ــل      ــيم عــال، مقاب ــى تعل ــة فقــط مــن الرجــال  ٢٩,٧األســئلة كــن حاصــالت عل ــد .  يف املائ وق

الـسبب  . لفقـدان العمـل بـني الرجـال والنـساء مـن أقليـات قوميـة        الشخـصية  اختلفت األسباب   
الرئيسي لفقدان العمل هو عدم الرضى عن املرتب بالنسبة للرجال والطبيعة غري املغريـة للعمـل     

ويتــبني مــن هــذه االختالفــات يف أســباب فقــدان العمــل أن ســلوك األقليــات   . سبة للنــساءبالنــ
القومية يف سوق العمل ما زال شديد التأثر بالقوالب النمطية التقليدية اليت يكون الرجـل وفقـا                 

وبلغت نسبة األشـخاص    . حتقيق دخل أكرب من دخل املرأة     هلا معيل األسرة ويتعني عليه بالتايل       
  والتـدريب املهـين  نوا من متييز على أساس القومية يف سوق العمل أو يف أثنـاء الدراسـة          الذين عا 
ــذين ردوا علــى األســئلة  ٢٠,٣ ــة مــن ال ــة مــن الرجــال و ٢٢:  يف املائ ــة ٢٢,٩  يف املائ  يف املائ
  .النساء من
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وللتقليــل مــن اإلقــصاء االجتمــاعي للمــرأة الريفيــة واملــرأة يف اجملموعــات املستــضعفة،   - ٣٤٠
 بوصــفه الــسنة ٢٠١٠درجــت املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال تغطيــة الربنــامج الــوطين لعــام    أُ

املــشار إليــه فيمــا يلــي بوصــفه برنــامج الــسنة (األوروبيــة ملكافحــة الفقــر واإلقــصاء االجتمــاعي 
  .الذي تنسقه وزارة الضمان االجتماعي والعمل) ٢٠١٠األوروبية 

ــا، مثــل الــدول األ    - ٣٤١ ــشارك ليتواني عــضاء األخــرى، يف العمليــة العامــة لتعزيــز األمــن      ت
واإلدماج االجتماعيني يف االحتاد األورويب، وهي عملية تنظم علـى أسـاس االنفتـاح يف طريقـة                 

تـــسعى بالتـــايل إىل بلـــوغ األهـــداف العامـــة لالحتـــاد األورويب عـــن طريـــق مراعـــاة   والتنـــسيق 
، الـيت هلـا تـأثري علـى حالـة           ئمـة أو املتوقعـة     القا التحديات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية   

وتشمل أولويات ليتوانيا يف السنة األوروبيـة مكافحـة فقـر األطفـال،             . كل من الرجال والنساء   
مبا يف ذلـك الفقـر املنتقـل مـن جيـل إىل جيـل، ومكافحـة الفقـر يف األسـر مـع التركيـز بدرجـة                            

األم العزباء، واألسر اليت هلا معـالون،   أعلى على األسر الكبرية، واألسر ذات األب األعزب أو          
  .فضال عن األطفال املودعني يف مؤسسات

وعدم التمييز اجلنساين أحد معايري االنتقاء العامة بني اجلنسني  ميثل احترام مراعاة املساواة      - ٣٤٢
  .٢٠١٠سة لربنامج السنة األوروبية األساسية الختيار مشاريع املنظمات غري احلكومية املكّر

 مـن خـالل احتـرام    ٢٠١٠ حاليا تنفيذ التدابري يف إطار برنامج السنة األوروبيـة         جيرى - ٣٤٣
مبدأ املساواة بني املرأة والرجل مع التركيـز بـصورة خاصـة علـى إمكانيـات حتقيـق تـوازن بـني                      

ة اإلجيابيـــة، وتعزيـــز املـــسؤولية الواجبـــات العائليـــة واملهنيـــة للمـــرأة وللرجـــل وتـــشجيع األبـــوّ 
ويــوىل حاليــا . أمــاكن العمــل املواتيــة لألســرةهتيئــة يــة للــشركات وتــدعيم الــسعي إىل االجتماع

الكــثري مــن العنايــة لتعزيــز اجلماعــات احملليــة الريفيــة وإشــراكها يف عمليــة التــصدي للمــشاكل    
  .االجتماعية

حمليـة  أوضـاع   منتديات للجماعات احمللية مت فيها حتليل  ٥، ُنظمت   ٢٠١٠بنهاية عام    - ٣٤٤
ــضا     مــع مج ــة لتغيريهــا؛ وُنظمــت أي ــة واستكــشاف الطــرق املمكن  - مــسرحيات ٥اعــات حملي

املـــسرحيات أطفـــال مـــن يف دوار األمنتـــديات قـــام فيهـــا حمترفـــون بـــأدوار املستـــضيفني وأدى 
  .اجلماعات احمللية

إدمـاج  ”ُنظمت سلـسلة مـن االجتماعـات مـع اجلماعـات احملليـة الريفيـة حتـت شـعار                     - ٣٤٥
، ُدعيت فيها األسر الواقعة حتـت وطـأة الفقـر    “احمللية بغية التقليل من اإلقصاء    طفل يف اجلماعة    

واألشخاص واملؤسسات املتصلة هبا إىل مناقشة وعرض ودراسة احلالة الراهنة من حيـث الفقـر               
ملناقـشة أفـضل   ) أي حالة األسر الريفية ذات الـدخل املـنخفض وأطفاهلـا     (واإلقصاء االجتماعي   

ــة علــى إدمــاج   ةالتفــاهم والثقــة املتبادلــ املمارســات لتعزيــز  ــة الراهنــة والقــدرات الكامن ، واحلال
  .اليتامى يف اجملتمعات احمللية
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كيــف تـــساهم  ” حلقــة عمــل دويل دام ثالثــة أيــام حــول موضــوع       -م مــؤمتر  ُنظّــ  - ٣٤٦
 للنظــر يف دور األسـرة يف اجملتمــع العــصري ويف  “املـساعدة يف البيــت علـى التغلــب علــى الفقـر   

ــريض       احتيا ــا امل ــة أحــد أفراده ــا رعاي ــتعني عليه ــيت ي ــ. جــات األســرة ال ــد هجــرة  سبب وب تزاي
األشخاص الـذين هـم يف سـن العمـل، يتحمـل أعـضاء اجلماعـات احملليـة أعبـاء متزايـدة لرعايـة                      

تـرك رعايتـهم ألجـدادهم      األحفـاد الـذين تُ    (وينطبق هذا باخلصوص على األطفـال       . كبار السن 
وقـد حـضرت املـرأة      . قادرين على االسـتجابة الحتياجـات أقـارهبم       غري   هؤالء   كثريا ما يكون  و

  .بأكثر نشاط من الرجل املناسبات اليت ُنظمت يف املناطق الريفية
  

  ٢الفقرة     
 املوافـق عليـه بقـرار       ٢٠٠٨-٢٠٠٦كجزء من تنفيذ الربنامج الوطين للتنميـة الريفيـة           - ٣٤٧

، ُنظــم عــدد مــن )٦٧(٢٠٠٦يونيــه /ن حزيــرا١٩ املــؤرخ ٥٩٠حكومــة مجهوريــة ليتوانيــا رقــم 
املؤمترات واحللقات الدراسية واملناسبات التثقيفيـة األخـرى هبـدف طـرق املـشاكل االجتماعيـة                

وتـنظم الرابطـة الليتوانيـة للمزارعـات بانتظـام مناسـبات تثقيفيـة              . اليت يالقيهـا سـكان األريـاف      
ــات    ــساء الريفي ــة للن ــا، نظ   : وأخــرى غــري رمسي ــا ذُكــر آنف ــى حنــو م ــة   عل مــت الرابطــة الليتواني

التـراث الـوطين يف اجملـال الثقـايف         ”للمزارعات سلـسلة مـن احللقـات الدراسـية حـول موضـوع              
 ومناسـبات  ، إلثبات وجود بدائل ممكنة يف جمال عمالـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة    “وجمال الطبخ 

ــة أخــرى  ــشيط مــع شــركاء ا    . تثقيفي ــدابري خمتلفــة مــن خــالل التعــاون الن جتمــاعيني وُنفــذت ت
عديدين منهم الرابطة الليتوانيـة للمزارعـات املنـشأة داخـل الغرفـة الزراعيـة جلمهوريـة ليتوانيـا،                   
ومؤسسة املرأة يف شبكة األعمال التجارية اليت تعمل يف إطار الرابطة الليتوانية لغـرف الـصناعة         

  .والتجارة واحلرف
ــة يف ، أ٢٠٠٩ُيف عــام  - ٣٤٨ ــة الليتواني ــة  ســست الــشبكة الريفي ــة الريفي  إطــار برنــامج التنمي

ل الشبكة مـن الـصندوق الزراعـي األورويب للتنميـة الريفيـة ومـن               متوَّ. ٢٠١٣-٢٠٠٧لليتوانيا  
هــدف املــساعدة التقنيــة مــن أجــل التعــاون اإلقليمــي    ”ويتــيح احملــور الرابــع  . امليزانيــة الوطنيــة

نـامج التنفيــذي للــشبكة الريفيــة   يف إطــار الرب“والـدويل فيمــا بــني املـشاركني يف التنميــة الريفيــة  
اجلماعــات احملليــة الريفيــة، والرابطــات العاملــة يف ســياق  (الليتوانيــة، الفرصــة ألعــضاء الــشبكة  

أفرقــة غريهــا، مبـا يف ذلــك  و) مبـا فيهــا الرابطــة الليتوانيـة للمزارعــات  (التنميـة الزراعيــة والريفيــة  
ز مشاريع التعاون اليت يقـدم الـدعم يف إطارهـا           إلجنا) العمل احمللية اليت تنشط يف املناطق الريفية      

لتمويــل عمليــات مــشتركة، أي تنظــيم مناســبات مــشتركة مــع الــشركاء يف املــشاريع إلجــراء    
ومبـا أن الرابطـة الليتوانيـة للمزارعـات عـضوة يف الـشبكة الريفيـة               . البحوث وإعداد املنـشورات   

__________ 

 .٢٠٠٦ لعام ٢٥٦٤-٧٠اجلريدة الرمسية، العدد   )٦٧(  
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طـار املـشاريع املـذكورة آنفـا، فقـد          يف إ عـرض عطـاءات     وبالتـايل مـشاركة حمتملـة يف         الليتوانية
أُدرجت هذه املبادرة يف خطة العمل لتنفيذ الربنـامج الـوطين للفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل                   

 املوافق عليها بأمر وزير الـضمان االجتمـاعي والعمـل جلمهوريـة ليتوانيـا رقـم                ٢٠١٤-٢٠١٠
A1-323 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ املؤرخ.  

  
  )ب(الفقرة الفرعية     

يف ليتوانيا، تتاح للمرأة الريفية نفس اإلمكانية املتاحة للمرأة احلضرية للحـصول علـى               - ٣٤٩
ــصحية   ــة ال ــة       . خــدمات الرعاي ــن مؤســسات الرعاي ــد م ــا شــبكة مطــورة إىل حــد بعي ولليتواني

ضــات تــشّغل ممّر، وهــي طبيــة يف املنــاطق الريفيــة الليتوانيــة  حمطــة ٧٠٠تعمــل قرابــة . الــصحية
 حتــال ،وعنــد احلاجــة). مــرة أو مــرتني يف األســبوع( ويزورهــا أطبــاء األســرة اجلماعــات احملليــة

يف مؤسـسات الرعايـة الـصحية علـى         الفحص أو املعاجلـة     النساء إىل أطباء متخصصني ألغراض      
  .صعيد اإلقليم أو املنطقة أو الصعيد الوطين

  
  )ج(الفقرة الفرعية     

ملزارعـون وأقـراهنم بالتـأمني علـى اجلـزأين           يتمتـع ا   )٦٨(عمال بقانون التأمني االجتماعي    - ٣٥٠
األساسي والتكميلي للمعاش، كما يشملهم أيضا التأمني االجتماعي على املـرض واألمومـة يف          

ــوة واألمومــة   ــأمني الــصحي  /حــدود اســتحقاقات األمومــة واألب ــوة فــضال عــن الت وينبغــي . األب
لنــسبة للمــزارعني إال يف عــام مالحظــة أنــه مل يبــدأ العمــل بنظــام التــأمني االجتمــاعي للدولــة با  

ووفقا لبيانـات جملـس صـندوق الدولـة للتـأمني االجتمـاعي، مل متثّـل نـسبة املزارعـات                    . ٢٠٠٩
حـــىت شــهر تـــشرين   (٢٠١٠ ويف ٢٠٠٩ يف املائـــة يف عــام  ٢٥املــشموالت بالتـــأمني ســوى   

 تـسجيل املزرعـة   ويرتبط هذا االجتاه باملمارسة املتبعة منذ أمد بعيد واملتمثلة يف      ). أكتوبر/األول
باسم املُزارع، وحبقيقة أن القدر األكرب مـن أعمـال املزرعـة يكـون مـن نـصيب الرجـل بـسبب                      
مكننة تلك األعمـال يف حـني تـؤدي املـرأة يف العـادة أنواعـا أخـرى مـن األعمـال باإلضـافة إىل              

  .أعمال املزرعة وتكون بالتايل متمتعة، بالفعل، بضمانات اجتماعية
  

  )د(ية الفقرة الفرع    
 ألـف شـخص مـن سـكان األريـاف           ٩٢٨,١وفقا لبيانات إدارة اإلحصاءات، حصل       - ٣٥١

 أعـــداد األشـــخاص املـــثقفني الـــريفيني بـــنيوالفـــارق . ٢٠٠٩علـــى تعلـــيم رمســـي حـــىت ســـنة 
 الرجــال  عــددويتجــاوز). رجــلألــف  ٤٤٦,١ ألــف امــرأة و ٤٨٢(والريفيــات طفيــف جــدا 

__________ 

 .٢٠٠٤ لعام ٦٢٩٥-١٧اجلريدة الرمسية، العدد   )٦٨(  
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و تعلــيم ثــانوي وأساســي وتأهيــل مهــين عــدد النــساء   الــريفيني احلاصــلني علــى تعلــيم ثــانوي أ 
، لكــن عــدد النــساء الريفيــات احلاصــالت علــى ) ألــف رجــل٢٥٥,٩ ألــف امــرأة و ٢٢٩,٢(

 ألــف امــرأة ٥٩,٧(تعلــيم عــال أو تعلــيم وســط بــني الثــانوي والعــايل أكــرب مــن عــدد الرجــال  
ة علـى تعلـيم عـال       وبالرغم من ذلـك، فـإن الفـرص املتاحـة للمـرأة احلاصـل             ).  ألف رجل  ٤١ و

لكي جتد عمال أدىن بقليل من الفرص املتاحة لرجـل لـه مـؤهالت مهنيـة خاصـة ألن العمـل يف                     
هلـذا  . املناطق الريفية يتطلب عادة قدرا أكرب مـن املعرفـة واملهـارات املهنيـة والتقنيـة املتخصـصة                 

ربى أو حـىت    السبب، تفضل النساء يف سن العمل بصورة متزايدة العمل والعـيش يف املـدن الكـ               
  .خارج مجهورية ليتوانيا

يؤدي حاليا التناقص السريع لعـدد املؤسـسات التربويـة يف املنـاطق الريفيـة إىل تنـاقص                   - ٣٥٢
احلـــوافز علـــى الـــتعلم وإىل زيـــادة قـــوة احتمـــال أن يتزايـــد باســـتمرار عـــدد األطفـــال الـــذين    

خلـدمات التعليميـة املقدمـة      وفضال عن ذلك، فـإن قلـة ا       . يشاركوا يف عملية التعلم املتواصل     لن
ــسكان           ــة ال ــشكلة بطال ــاقم م ــسببان يف تف ــة يت ــري املالئم ــك اخلــدمات غ ــة تل للراشــدين ونوعي

إقامــة وتطــوير ”وبــدعم مــن الــصناديق اهليكليــة لالحتــاد األورويب، اســُتهل مــشروع  . الــريفيني
عـصرية  ويهـدف املـشروع إىل إقامـة وتطـوير شـبكة تربويـة       . “مراكز شاملة متعددة الوظـائف    

ة نوعيـة اخلــدمات  يــلتلبيـة احتياجـات فئــات عمريـة خمتلفـة فــضال عـن طــرق مـشكلة عـدم كفا       
ويتمثل املركز الشامل املتعدد الوظـائف يف       . رها يف املناطق الريفية   التربوية ومدى توافرها وتيسّ   

ــة؛ ميكــن أن       ــة لألطفــال واجلماعــات احمللي ــة واجتماعي ــة وثقافي مؤســسة تقــدم خــدمات تعليمي
أنـشطته التعلـيم يف طـور مـا قبـل املدرسـة والتعلـيم قبـل االبتـدائي والتعلـيم غـري الرمسـي                         تشمل  

ــة لألطفــال، والتعلــيم غــري الرمســي للراشــدين، واملــساعدة التربويــة،      ــة اليومي لألطفــال، والرعاي
م عن بعد يف إطار الـربامج أو وحـدات الـدروس للتعلـيم الرمسـي وغـري                  يوالتربية اخلاصة، والتعل  

ــة   الرمســي ــشطة الثقافي ــة، واألن ــشطة الترفيهي ــال   -، واألن ــة لألطف ــشطة الفني ــة، واألن  االجتماعي
ــا إىل ذلــك  ــا   . والراشــدين، وم  مركــزا شــامال متعــدد  ٤٠يوجــد يف الوقــت احلاضــر يف ليتواني

وتقدم هذه املراكز طائفة عريضة من اخلدمات التربوية لتلبية احتياجـات اجلماعـات             الوظائف،  
  .٢٠١٣ مركزا يف مناطق وبلديات ليتوانيا حبلول عام ٧٦ُيقام  أن وُيتوقع. احمللية
بـالتنظيم واإلعـالم لكـي    املواتيـة فيمـا يتعلـق    مت توفري أفـضل املعـدات وهتيئـة الظـروف        - ٣٥٣

ومت أيـــضا حتديـــد . يـــشارك الـــسكان الريفيـــون يف عمليـــات التـــدريب والتـــدريب التكميلـــي  
 التكميلي يف إطار املشروع يف مجيع منـاطق ليتوانيـا،   اجملموعات املستهدفة بالتدريب والتدريب  

وسـينظم املـشروع استـشارات فرديـة بـشأن          . مع تأمني انتشار أنشطة املشروع يف تلك املناطق       
ومن املتوقع أن يساهم املشروع يف خفـض عـدد     . مسألة حبث وتطوير مشروع جتاري ملموس     

عــن طريــق إقنــاع فــرص العمــل، يــد مــن العــاطلني عــن العمــل يف املنــاطق الريفيــة ويف إجيــاد مز 
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سكان األريـاف جبـدوى اإلقـالع عـن اهلجـرة، وزيـادة القـدرة الـشرائية للمـستهلكني وبالتـايل                     
وقــد أُدرج هــذا املــشروع أيــضا يف خطــة العمــل  . حتــسني احلالــة االقتــصادية العامــة يف ليتوانيــا 

 املوافـق عليـه    ٢٠١٤-٢٠١٠لتنفيذ الربنامج الوطين اخلاص بالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل            
يوليـه  /متـوز  ٧ املـؤرخ    A1-323بأمر وزير الضمان االجتماعي والعمـل جلمهوريـة ليتوانيـا رقـم             

ــل اجلنــسني       وجيــرى. ٢٠١٠ ــور، علــى متثي ــالتركيز، يف مجلــة أم ــواتج املــشروع ب   يف رصــد ن
قـت احلاضـر    ُتظهر إحصاءات التنفيذ العامة للمشروع أن املـرأة متثـل يف الو           (مبادرات املشروع   

مــن العــدد الكلــي لألشــخاص الــذين شــاركوا يف أنــشطة املــشروع        ) ٣٠٣٠( يف املائــة ٦١
 .)١ ٩٢٤( يف املائـة    ٣٩يف حـني ميثـل الرجـل        )  شخـصا  ٤ ٩٥٤(زالوا يشاركون فيهـا      ما أو

 VP1-1.1-SADM-09-Vوميّول هذا املشروع من الصندوق االجتماعي األورويب يف إطار التدبري           
، املنـدرج   “كيز القوى العاملة يف املنـاطق الريفيـة مـن الزراعـة إىل أنـشطة أخـرى                 جمال تر  نقل”

لربنـامج التنفيـذي    يف إطـار ا    “واإلدمـاج االجتمـاعي   اجليـدة   العمالـة   ” ١ضمن تدابري األولويـة     
  .٢٠١٣-٢٠٠٧لتنمية املوارد البشرية 

  
  )و(و ) هـ(الفقرتان الفرعيتان     

ناطق الريفية الليتوانية وحتسني نوعية اإلنتـاج الريفـي ضـمن           تندرج زيادة العمالة يف امل     - ٣٥٤
ل مـن صـندوق التنميـة الزراعيـة مـن            املموّ ٢٠١٣-٢٠٠٧مهام برنامج التنمية الريفية لليتوانيا      

  .أجل التنمية الريفية، ومن امليزانية الوطنية
الزراعـــة حتـــسني القـــدرة التنافـــسية لقطـــاع ”تـــسعى التـــدابري يف إطـــار احملـــور األول  - ٣٥٥

، إىل طـرق املـشاكل   ٢٠٠٧ الذي اسـُتهل يف هنايـة      ، لربنامج التنمية الريفية الليتواين    “واحلراجة
ــدّ  ــصلة بتق ــسن، و املت ــزارعني يف ال ــم امل ــالم     يف نقص ال ــدريب واإلع ــة الت ــدم كفاي ــاون، وع التع

وتــسعى هــذه . للمــزارعني، ونقــص املهــارات واالبتكــارات يف جمــايل التنظــيم وبعــث املــشاريع 
التــدابري أيــضا إىل زيــادة فعاليــة املنتجــات وحتــسني نوعيتــها، وخفــض تكــاليف اإلنتــاج وتــأمني 

ــدبري     . لالســتثمارعائــدات مالئمــة   ــسعي إىل حتقيــق ذلــك مــن خــالل ت ــد، ُيجــرى ال وبالتحدي
  .“التقاعد املبكر من اإلنتاج الزراعي التجاري”

ن مـستوى عـيش الكفـاف علـى أن     يساعد هذا التدبري املزارع اليت يوجـد إنتاجهـا دو      - ٣٥٦
عن طريـق   (تصبح مزارع قادرة على البقاء جتاريا، وهو يشجع الشباب على العمل يف الزراعة              

ــدعم يف إطــار احملــور األول    ــسخري ال ــدئني  ”ت ــشبان املبت ــزارعني ال ــزارعني )“دعــم امل ، إذ أن امل
يفتقـرون للمهـارات    األكرب سنا يكونون أقل استعدادا السـتغالل مـزارعهم بـالطرق العـصرية و             

يتخلــى بعــض املــالكني ملــزارع دون مــستوى عــيش الكفــاف عــن العمــل يف الزراعــة  (اإلداريــة 
يف ممارسة أنشطة بديلة عن طريق االستفادة من الدعم املتاح يف إطار احملـور الثالـث                 ويشرعون
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يــة الريفيــة برنــامج التنميف إطــار  “نوعيــة العــيش يف املنــاطق الريفيــة وتنويــع االقتــصاد الريفــي”
  ).٢٠١٣-٢٠٠٧لليتوانيا 
ــا   ــعى أيـــضـــوتـــس - ٣٥٧ ــة لليتوانيـ ــة الريفيـ ــامج التنميـ ــور األول لربنـ ــار احملـ ــدابري يف إطـ ا التـ
ــاج    ٢٠١٣-٢٠٠٧ ــاع اإلنتـ ــارات يف قطـ ــا واالبتكـ ــة والتكنولوجيـ ــستوى احلداثـ ــع مـ  إىل رفـ

ــايل فهــي     ــة واحلراجــة، وبالت ــصناعات التحويلي ــة  الزراعــي األويل، وقطــاعي ال ــسعى إىل كفال  ت
دخــل زيــادة تــسويق مالئــم للمنتجــات الليتوانيــة وحتقيــق منتجــات ذات قيمــة مــضافة أفــضل و

ــريفيني وحتــسني أحــوال املعيــشة   ــزم بتحــسني   . الــسكان ال وقطــاع اإلنتــاج الزراعــي األويل ملت
تكنولوجيــات إدارة املــزارع، وبتعزيــز مــستوى التحــديث والبنيــة التحتيــة والنــهوض بالتعــاون    

يف الوقــت احلاضــر، مــا زال قطــاع اإلنتــاج . بــني املــزارعني وتأســيس رابطــات للمنــتجني مــافي
لكـن الـشروع مــستقبال يف العمـل باملعــدات    . الزراعـي األويل كـثري االســتخدام للقـوى العاملــة   

ــة االحتياجــات املــتغرية يف الــسوق ســيقلل مــن احلاجــة للقــوى      والتكنولوجيــات العــصرية لتلبي
  .العاملة البشرية

حتــديث أســاليب اإلنتــاج، ألغــراض تتــاح للمــزارعني إمكانيــة االســتفادة مــن الــدعم   - ٣٥٨
وتـسمح  .  وبالتـايل للتكيـف مـع احتياجـات الـسوق          ،وزيادة الفعالية، وحتسني جودة منتجـاهتم     

ــة      ــة الزراعي ــة بتحــسني جــودة املنتجــات الغذائي ــة األغذي مــشاركة املــزارعني يف خمططــات نوعي
إن حتـسني اهلياكـل والقـدرة يف       . عروضـة وزيـادة القيمـة املـضافة للمنتجـات         وتنويع املنتجات امل  

جمال التجديد يف ليتوانيا مـسألة فائقـة األمهيـة بالنـسبة للـشركات وملنظمـات البحـث واملعرفـة؛               
لذلك، ُتجرى حاليا االستفادة مـن الـدعم لتنظـيم دورات تدريبيـة ملـوظفي مؤسـسات البحـث                 

  .واملعرفة والقطاع الصناعي
الزراعيــة ودعــم بعــث املــشاريع التجاريــة  اجتــاه األنــشطة غــري  يف تــدابري التنويــع ”إن  - ٣٥٩
نوعيـة العـيش يف املنـاطق       ”الثالـث   ر   يف إطـار احملـو     “تنمية وتشجيع األنشطة السياحية الريفية    و

 هتـدف إىل    ٢٠١٣-٢٠٠٧ لربنـامج التنميـة الريفيـة لليتوانيـا          “الريفية وتنويع االقتـصاد الريفـي     
سني نوعية العيش يف املناطق الريفية عن طريق إتاحة الفرصة للـسكان الـريفيني لكـي يتخلـوا              حت

مــشاريعهم  ؤســسوا  أو ي/عــن الزراعــة ويــشرعوا يف ممارســة أنــشطة بديلــة أو أن يؤســسوا و      
جديــدة وحتــسني البنيــة التحتيــة يف  فــرص عمــل فيــسامهوا بالتــايل يف إجيــاد اخلاصــة االقتــصادية 

  .الريفية املناطق
 منطقـة  ٢٩العمالة احملليـة يف  مبادرات  مشروعا من مشاريع  ٥٥، ُنفذ   ٢٠٠٨يف عام    - ٣٦٠
وقــد ُنفــذ أكثــر مــن نــصف  .  عمــال جديــدا٢٦٢وكجــزء مــن هــذه املــشاريع، أنــشئ  . بلديــة

ــة    ــاطق ريفي ــشاريع يف من ــي   ٥٦ عمــال، أي ١٤٧أنــشئ (جممــوع امل ــة مــن العــدد الكل  يف املائ



CEDAW/C/LTU/5  
 

11-64835 111 
 

واخلـدمات  ) ٢٦(رج تنفيذ معظم املشاريع يف قطاعـات الـصناعة          واند). اجلديدةلفرص العمل   
  .لني حديثا يف املائة من العدد الكلي لألشخاص املشّغ٣٨ومثّلت املرأة ). ٥( والبناء) ٢٤(

 يف املائــة ٤٧ ألــف عاطــل عــن العمــل، كانــت مــن بينــهم ٤٦,٩، أُحيــل ٢٠٠٩ويف  - ٣٦١
العمـل الـيت تـشترك يف متويلـها         الفاعلـة لـسوق     ات  سياسالـ  إىل املشاركة الفعلية يف تدابري       ،نساء

 ألـف   ١٨ومت تـشغيل    . الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب، وصندوق العمالة، وميزانيـة الدولـة         
ــاطلني عــن العمــل، مثّ    ــا مــن الع ــسبة  تقريب ــرأة ن ــهم، يف  ٤٣لــت امل ــة من ــدة   يف املائ أعمــال لفائ

 بلديـة، وأنـشئ     ٢٦ادرات العمالـة احملليـة يف       مبـ يف إطـار     مـشروعا    ٤١وُنفذ  . جلماعات احمللية ا
أنـشئ  (وقد ُنفذ أكثر من نصف العـدد الكلـي للمـشاريع يف منـاطق ريفيـة      .  عمل جديد  ١٦٢
وفيمــا يتعلــق بنــوع النــشاط ). اجلديــدةفــرص العمــل  يف املائــة مــن جممــوع ٥٦ عمــال أي ٩١

). ٣(والبنـاء   ) ١٨ (والـصناعة ) ٢٠(االقتصادي، ُنفـذ معظـم املـشاريع يف قطاعـات اخلـدمات             
  .لني حديثا يف املائة من جمموع األشخاص املشّغ٤٢ومثّلت املرأة 

بغية تشجيع كل السكان علـى بعـث املـشاريع والعمـل علـى أسـاس التـشغيل الـذايت،                     - ٣٦٢
 مناسبة سنوية لتشجيع بعـث املـشاريع        ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ و   ٢٧نظمت وزارة االقتصاد يف     

 هتدف إىل إقامة حوار بني الدولة وبني قطـاع األعمـال واألشـخاص              “ريعليتوانيا باعثي املشا  ”
الذين يريدون بعث مشاريعهم التجارية وباخلصوص مع الشباب والعاطلني عن العمل، وذلـك             

  .بعرض وتوضيح شروط إنشاء مشاريع اقتصادية صغرى يف ليتوانيا
طتهم علــــى  تــــشجيع النــــساء والرجـــال الــــريفيني علــــى عـــدم قــــصر أنــــش  وجيـــرى  - ٣٦٣
ة بديلة، وذلك من خالل املبـادرة املمولـة مـن الـصندوق            طوعلى االضطالع أيضا بأنش    الزراعة

الزراعــي األورويب مــن أجــل التنميــة الريفيــة، وهــي أنــشطة متوخــاة يف برنــامج التنميــة الريفيــة   
ــا  ــم      ٢٠١٣-٢٠٠٧لليتواني ــة رق ــة األوروبي ــرار اللجن ــه بق ــق علي املــؤرخ  C(2007)5076 املواف

املشار إليه فيما يلي بوصفه برنامج التنميـة الريفيـة لليتوانيـا             (٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  ١٩
التنويـع بـالتحول إىل األنـشطة غـري الزراعيـة         ”، وبالتحديد من خـالل تـدابري        )٢٠١٣-٢٠٠٧

ا  يف إطار احملور الثالث لربنـامج التنميـة الريفيـة لليتوانيـ     “ودعم إنشاء وتطوير املشاريع التجارية    
ع السكان من خالله على تنويع مصادر دخلهم وإنشاء أو تطـوير             الذي يشجّ  ٢٠١٣-٢٠٠٧

ــة     ــاطق الريفي ــة املالــك يف املن ــصغرى أحادي ــة ال ــد أُدرج هــذا املــشروع  . مــشاريعهم التجاري وق
يف خطــة العمــل لتنفيــذ الربنــامج الــوطين اخلــاص بــالفرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل          اــأيــض

عليـه بــأمر مـن وزيــر الـضمان االجتمـاعي والعمــل جلمهوريـة ليتوانيــا       املوافـق  ٢٠١٤-٢٠١٠
  .)٦٩(٢٠١٠يوليه / متوز٧املؤرخ  A1-323رقم 

__________ 

 .٢٠١٠ لعام ٤٣٩١-٨٣يدة الرمسية، العدد اجلر  )٦٩(  
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جيري رصد مؤشرات نتائج هذه التدابري ونواجتها بالتركيز، يف مجلة أمور، على متثيـل               - ٣٦٤
ليـا إعـداد التقريـر      يتواصـل حا  (اجلنسني يف مشاريع األنشطة التجارية البديلة يف املناطق الريفيـة           

؛ وســينعكس يف ذلــك ٢٠١٣-٢٠٠٧املرحلــي التقييمــي عــن برنــامج التنميــة الريفيــة لليتوانيــا 
التقريــر التوزيــع حبــسب نــوع اجلــنس ملقــدمي املطالــب املتعلقــة مبــشاريع واألشــخاص املــشغلني 

  ).حديثا يف املناطق الريفية
ــة للمــشاريع املقترحــة يف   - ٣٦٥ ــدبري  إذا جتــاوزت القيمــة الكلي ــع باالنتقــال  ” إطــار الت التنوي
، املنــدرج يف إطــار احملــور األول لربنــامج التنميــة الريفيــة لليتوانيــا   “األنــشطة غــري الزراعيــة  إىل

، فــإن ، الــدعم املتــاح يف إطــار الــدعوة إىل تقــدمي مطالــب متعلقــة مبــشاريع       ٢٠١٣-٢٠٠٧
إىل مــشاريع اقترحتــها ســتعطى ت شاريع ملواصــلة جتهيــز امللفــااملــلغــرض انتقــاء األولويــة الثالثــة 

  .مؤسسات صغرى تديرها نساء يف مناطق ريفية نساء أو
جمال تركيز القوى العاملـة يف      تشجيع نقل   ”تقوم وزارة الزراعة حاليا بتنفيذ مشروع        - ٣٦٦

يهدف املـشروع إىل تعزيـز مـشاركة    . “املناطق الريفية من الزراعة إىل أنشطة أخرى يف ليتوانيا 
وعلـى  فيني وتشغيلهم وإىل تشجيع السكان على عدم االكتفاء باألنشطة الزراعيـة            السكان الري 

وهذا املشروع متميـز ألن براجمـه   . تنطوي أيضا على مصادر أخرى للدخلاالضطالع بأنشطة   
ع الـسكان   وهـو يـشجّ   . التدريبية مكرسة للسكان الـريفيني لكنـها غـري متـصلة بأنـشطة زراعيـة              

وقــد . أنــشطة جديــدة أو إضــافية ب أو  هبــم،اريع جتاريــة خاصــةشاالضــطالع مبــالــريفيني علــى 
ــة واالســتجابة إىل       ــاطق الريفي ــة يف املن ــصلة بالبطال اســُتغل املــشروع هبــدف طــرق املــشاكل املت
ــشطة         ــى األن ــصاد الناجتــة عــن اخنفــاض الطلــب عل ــة يف االقت ــتغريات اهليكلي ــاة ال ضــرورة مراع

: ني الليتـوانيني أن تكـون هلـم مـصادر دخـل إضـافية             ومن اهلام بالنسبة للسكان الـريفي     . الزراعية
ويغطـي الربنـامج كامـل اإلقلـيم        . م مهنة، ممارسـة حرفـة، بـدء مـشاريعهم التجاريـة اخلاصـة             تعلّ

الليتواين، واملشاركة جمانية يف احللقات الدراسـية لتـشجيع بعـث املـشاريع والـدورات التدريبيـة                 
ت بــشأن املــشاريع التجاريــة الشخــصية ومجيــع  ويف االستــشارا،املؤديــة إىل تعلــم مهــن جديــدة

واهلدف الذي يرمي إليه املشروع هـو حتـسني إمكانيـات           . العمليات األخرى يف إطار املشروع    
 ،تركيـز القـوى العاملـة يف املنـاطق الريفيـة مـن األنـشطة الزراعيـة إىل أنـشطة أخـرى                     جمـال   نقل  

ع النـــشاط ة كثافـــة وتنـــّوزيـــاد، والـــسعي إىل وتيـــسري إدمـــاج تلـــك القـــوى يف ســـوق العمـــل
ــة   ــاطق الريفي ــصادي يف املن ــي   . االقت ــشروع ه ــستهدفة بامل ــات امل ــون  : واجملموع ــال الزراعي العم

يريـدون التخلـي عـن الزراعـة واالضـطالع          الذين  ) نساء ورجاال (مزارعون أو سكان ريفيون     (
باإلضـافة  مبشاريع جتارية أخرى أو ممارسة نشاط جتاري غري متـصل مباشـرة باإلنتـاج الزراعـي                 

ــ، و)إىل الزراعــة ــودون االضــطالع   مــن خــرون اآلريفيــون السكان ال ــذين ي ــساء ال الرجــال والن
أفرقــة العمــل احملليــة، واجلماعــات (مبــشاريع جتاريــة أو حــرف غــري زراعيــة وأعــضاء املنظمــات  
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ع وتتمثـل الفائـدة مـن املـشرو       . الناشـطة يف ميـدان التنميـة الريفيـة        ) احمللية الريفية، وما إىل ذلك    
من خالل التدريب، سيساعد املشروع الـسكان الـريفيني الـذين يـودون االنـسحاب               : فيما يلي 

وهـو يقـدم مـساعدة مهنيـة للـذين يريـدون بعـث              . من امليدان الزراعي ملمارسـة أنـشطة أخـرى        
مشاريع جتارية جديدة، وحتسني مهاراهتم املهنية واختيار مهن مناسـبة وأنـشطة تكـون متمـشية              

  .مع االحتياجات
ــالفرص        - ٣٦٧ ــوطنيني اخلاصــني ب ــاجمني ال ــدابري املتخــذة يف إطــار الربن ــذ الت ــن تنفي كجــزء م

نــهوض بعمالــة    والراميــة إىل ال ٢٠١٤-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٥املتكافئــة للمــرأة والرجــل    
أخــرى خاصــة ســنوية  حاليــا تقــدمي املــشورة وتنظــيم مــؤمترات وأحــداث  املــرأة الريفيــة، جيــرى
  .سس أو تدير مشاريع جتارية زراعية أو بديلةباملرأة الريفية اليت تؤ

ــرة  - ٣٦٨ ــة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفت ــضو يف غرف ــة للمزارعــات، الع ، قامــت الرابطــة الليتواني
 مــن أهــم الــشركاء االجتمــاعيني لــوزارة الزراعــة االزراعــة جلمهوريــة ليتوانيــا، الــيت متثــل واحــد

احلـد مـن اإلقـصاء    ”، بتنظـيم مـؤمتر   )رةاملشار إليها فيما يلـي بوصـفها الـوزا       (جبمهورية ليتوانيا   
ــاعي للمــرأة الريفيــة   ــ، “االجتم ــؤمتر    .شريكة للــوزارةك  أشــخاص ٢٠٥ وقــد حــضر هــذا امل

ــرأة٢٠٠رجــــال و  ٥( ــة   ).  امــ ــرأة الريفيــ ــة املــ ــية للمــــؤمتر حالــ ــيع األساســ ومشلــــت املواضــ
اعيـة،  وأطفال الريف وعمالتهم، والعنف ضد املرأة، وتطـوير مراكـز اخلـدمات االجتم             وشباب

ودور املرأة الريفية يف التنمية الريفية، ودور املـرأة الريفيـة داخـل اجلماعـة احملليـة الريفيـة، ودور                    
املــرأة الريفيــة يف احلــد مــن اإلقــصاء االجتمــاعي يف البلــدان األوروبيــة، وعمالــة املــرأة الريفيــة،   

 - أيـضا بالترتيـب ملعـرض        وتأثري املؤسسات التربوية الريفية يف التنمية الريفية؛ وقامـت الرابطـة          
العـــادات والتقاليـــد واحلـــرف والتـــراث الثقـــايف يف منطقـــة   ”حلقـــة دراســـية حـــول موضـــوع 

وسلـسلة مـن احللقـات الدراسـية     )  امرأة٤٧ رجال و ٩( مشاركا ٥٦، حضره   “أوكستايتيجا
كاونــاس، :  إقلــيم٢٠ حلقــة دراســية يف ٢٢ وُنظمــت “ الطــبخ التقليــدي‐الثقافــة القوميــة ”

، لوتى، فارينـــا، باســـفاليس، أوكمريجـــى، بلـــوجنىيـــسكيس، بـــريزاي، بـــانيفيزيس، ســـيرادفيل
ــاي، ســيالىل، مارجيــامبوىل   كال ــسكيس، موليت ــدا، كوبي ــاي، راســيينياي، زاراســاي،   يبي ، بريين

 مــشارك يف اجملمــوع ٥٠٠وحــضر احللقــات الدراســية  . أليتــوس، روكيــسكيس، أنيكــسكياي 
  ). رجال ريفيا٢٤ امرأة ريفية و ٤٧٦(

 شاركت الرابطة الليتوانية للمزارعات يف املـؤمتر الـدويل الرابـع للمـرأة             ٢٠٠٨يف عام    - ٣٦٩
؛ وكـان الوفـد الليتـواين متألفـا     “حبـر البلطيـق  يف حـوض  املرأة الريفيـة  ”الريفية يف دول البلطيق  

وشــاركت الرابطــة أيــضا يف . امــرأة ريفيــة عــضوات يف الرابطــة الليتوانيــة للمزارعــات ٣٠مــن 
شخــصا  ٤٠هرجــان األورويب للمــدن الــصغرية والقــرى يف التفيــا وكــان وفــدها متألفــا مــن  امل
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مـــن خمتلـــف منـــاطق الـــبالد قـــاموا بتقـــدمي املـــشاريع  )  رجـــال ريفيـــا٢٠امـــرأة ريفيـــة و  ٢٠(
  .واملبادرات اجلاري تنفيذها يف بلدنا لتحسني احلالة يف املناطق الريفية

 الزراعـــي الـــدويل الـــسنوي ملنطقـــة البلطيـــق     وتـــشارك الرابطـــة أيـــضا يف املعـــرض    - ٣٧٠
”AgroBalt“         املشاريع التجاريـة   االضطالع ب  حيث تقدم مبادرات النساء والرجال الريفيني يف

يف . وهي تشارك أيضا بنشاط يف مناسـبات دوليـة أخـرى         . يف املناطق الريفية واحلرف التقليدية    
ال هـدفا إىل تعزيـز مـشاركة املـرأة          ، شاركت يف مؤمترين دولـيني يف التفيـا والربتغـ          ٢٠٠٩عام  

ــشاريع        ــشطتها وبتقــدمي معلومــات عــن امل ــالتعريف بأن ــد قامــت ممــثالت الرابطــة ب ــة؛ وق الريفي
وفـضال عـن    . واملبادرات املنجزة يف البلد للمساعدة يف حتسني نوعية العـيش يف املنـاطق الريفيـة              

مة الليتوانية يف جمـايل احلـرف       املميزات اخلاصة لتراث األ   ”ذلك، نظمت الرابطة تظاهرة تربوية      
  . يف أملانيا“والطبخ التقليدي

ــام  - ٣٧١ ــة للمزارعـــات نـــشرة   ٢٠٠٨يف عـ ــة الليتوانيـ ــة ”، أعـــدت الرابطـ ــرأة يف التنميـ امـ
 وأصدرهتا، وسامهت يف عدد مـن األحـداث التثقيفيـة واإلعالميـة األخـرى اهلادفـة إىل                  “الريفية

ومناقشة قضية احلد من اإلقـصاء االجتمـاعي وتعزيـز          ا  النسائية يف ليتواني  تشجيع بعث املشاريع    
آفــاق بعــث مــشاريع املــرأة الريفيــة واحلــرف البديلــة ويف حتــسني الــشراكة االجتماعيــة ونوعيــة   

  .املرأة الريفيةاستهدفت العيش يف املناطق الريفية، كما سامهت يف مشاريع دولية 
، املمـــول مـــن الـــصندوق ٢٠١٣-٢٠٠٧يتـــوخى برنـــامج التنميـــة الريفيـــة لليتوانيـــا  - ٣٧٢

الزراعي األورويب للتنمية الريفية ومن امليزانية الوطنية، تنفيذ تـدابري مـن نـوع تلـك املدرجـة يف                   
 مبـدأ إقامـة     ها علـى أسـاس     يف منـاطق ليتوانيـا الريفيـة والـيت ميـول تنفيـذ             “الرائـد ”احملور الرابـع    

  .أفرقة عمل حملية يف املناطق الريفية
الريفيـــة لليتوانيـــا  لربنـــامج التنميـــة “الرائـــد”داف تـــدابري احملـــور الرابـــع ـــــل أهـــــتتمث - ٣٧٣

 يف دعـــم الـــشراكة فيمـــا بـــني خمتلـــف القطاعـــات وتعزيـــز التنميـــة اإلقليميـــة  ٢٠١٣-٢٠٠٧
هتيئـة مجاعـات   ، وتعزيـز  ) النـساء - الريفي، الرجـال  -احلضري (املستدامة، واحلد من اإلقصاء  
  .حملية متساحمة وفاعلة ومنظمة

 هامــة جــدا “الرائــد”ة رقــة العمــل احملليــة الــيت تنفــذ طريقــإن املبــادئ املنطبقــة علــى أف - ٣٧٤
بالنسبة لتحقيق هذه األهـداف إذ أهنـا تكفـل متثيـل الـشركاء القطـاعيني املخـتلفني يف اجملموعـة                     

 أعــضاء اجلماعــات احملليــة، وســلطات احلكــم الــذايت احملليــة، واملــشاريع التجاريــة احملليــة ممثلــة   (
جيــب أن يكــون كـل واحــد مــن  (، واملــساواة اجلنـسانية  )وجوبـا يف أنــشطة أفرقــة العمـل احملليــة  

ــسبة ال تقــل عــن    ــة يف عــضوية فريــق العمــل احمللــي  ٤٠اجلنــسني ممــثال بن ، ومــشاركة ) يف املائ
جيــب أن تــضم عــضوية فريــق العمــل احمللــي شخــصا واحــدا علــى األقــل دون ســن      (الــشباب 
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ــادئ تتخــذ    ). هاخلامــسة والعــشرين مــن عمــر  إن اجملموعــة الــيت تكــون مــشكّلة وفقــا هلــذه املب
تبــاع أفــضل الطــرق لكفالــة جــودة منــط العــيش وإىل  اوتــسعى إىل ) مــشتركة(قــرارات مجاعيــة 

  .تنفيذ مبادرات اجلماعات احمللية يف املناطق السكنية الريفية
 يف املائـة مـن      ٩٩ا   فريق عمل حمليا تغطـي معـ       ٥١يوجد يف الوقت احلاضر يف ليتوانيا        - ٣٧٥

وتتمثل املهمة األساسية لفريق العمل املعين يف أثناء فترة تنفيذ الربنـامج يف وضـع               . إقليم ليتوانيا 
، والتعـاون مـع   )٥٠يبلـغ حاليـا عـدد هـذه االسـتراتيجيات       (وتنفيذ استراتيجيات للتنمية احمللية     

عمـال املـضطلع هبـا يف       شركاء وطنيني وأجانب، وإشراك أكـرب عـدد ممكـن مـن الـشباب يف األ               
النـهوض بالعمالـة، وتبـادل املعرفـة املكتـسبة والتجـارب، وتعزيـز              يف   أي   ،إطار االسـتراتيجيات  
  .ودعم املبادرات احمللية

  
  )ز(الفقرة الفرعية     

، أسست وزارة الزراعة صندوق قروض للمـشاريع املندرجـة يف إطـار             ٢٠٠٩يف عام    - ٣٧٦
 لربنـامج   “حتسني القـدرة التنافـسية لقطـاع الزراعـة واحلراجـة          ”تدبريين من تدابري احملور األول      

ــا   ــة لليتوانيـ ــة الريفيـ ــا   . ٢٠١٣-٢٠٠٧التنميـ ــنح القـــروض مـــن املخصـــصات الـــيت يتيحهـ ُتمـ
امليزانيــــة الوطنيــــة مــــن أجــــل تــــدابري  مــــن الــــصندوق الزراعــــي األورويب للتنميــــة الريفيــــة و

وتتـراوح  . “ة وحتـسني القيمـة املـضافة      املمتلكـات الزراعيـة وجتهيـز املنتجـات الزراعيـ          حتديث”
 ألـف ومليـون   ٥٢ بـني   “حتديث املمتلكات الزراعية  ”تدبري  كل  قيمة القروض املتاحة يف إطار      

 والقـــروض املتاحـــة يف إطـــار تـــدبري جتهيـــز املنتجـــات الزراعيـــة وزيـــادة القيمـــة املـــضافة  ،ليتـــا
ــا ال يقــل عــن   ١٣,٨ بــني ــون وم ــا إذا انطــوى املــ  ٣٤,٥ ملي ــون ليت ــهوض   ملي شروع علــى الن

وميكن أن تكـون القـروض طويلـة األجـل وقـصرية األجـل       . بالتعاون يف قطاع منتجات احلليب 
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٠وحـىت تـاريخ     ).  سنوات ١٠احلاالت االستثنائية حىت      سنوات ويف  ٧حىت  (

 مليون ليتـا يف إطـار تـدابري متـصلة     ٢٠٠ئتمانات مببلغ ا طلبا للحصول على    ٥١٨م  ّد قٌ ٢٠١٠
  .اهلندسة املاليةب

ملـزارعني وأعـضاء   اهتدف املبادرة إىل حتديث اإلنتاج الزراعي وحتسني نوعية منتجات     - ٣٧٧
التعاونيــات وأصــحاب املؤســسات املــشاركني يف الزراعــة، الــذين ميكنــهم أن خيتــاروا احلــصول 

ــرض و  ــى ق ــة عجــز يف      /عل ــاله أو، يف حال ــذكورة أع ــدابري امل ــار الت ــتثمار يف إط ــم لالس  أو دع
  .مواردهم املالية، االكتفاء بقرض

  
  )ح(الفقرة الفرعية     

علــى حنــو مــا أظهــرت الدراســة االستقــصائية الــيت أجرهتــا إدارة اإلحــصاءات بــشأن      - ٣٧٨
 يف املائـة مـن الرجـال        ١٧,٦ يف املائة من النساء و       ١٦,٩  نسبة الدخل وأحوال املعيشة، تعيش   
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 يف املائــة مــن النــساء ١٥,٧ يف حــني أن وصــرف صــحي للنفايــات البــشرية، بــدون يف منــازل 
 يف املائـة مـن   ٨,٦ يف املائة من الرجـال لـيس هلـم غـرف محـام أو اسـتحمام، وتعـيش                  ١٦,١ و

 وبالتـايل فـإن حالـة املـرأة والرجـل          . يف املائة من الرجال يف منـازل ضـعيفة اإلضـاءة           ٩النساء و   
ريفية، من حيـث نوعيـة الـسكن، أسـوأ     إن حالة النساء والرجال يف املناطق ال      . متماثلتان أساسا 

 يف املائـة مـن      ٥,٢ يف املائة من النساء و       ٥,٨يف املدن، يعيش    . من حالتهم يف املناطق احلضرية    
 يف املائـة    ٦,٢ يف حـني أن   يوجد فيها صرف صـحي للنفايـات البـشرية،           الرجال يف مساكن ال   

 يف  ٧,٨عـيش   يسـتحمام، و   يف املائـة مـن الرجـال لـيس هلـم غـرف محـام أو ا                 ٥,٥من النساء و    
 يف  ٤٠,٨ يف املائة من الرجال يف منازل ضـعيفة اإلضـاءة، يف حـني أن                ٧,٦املائة من النساء و     
 يف املائة من الرجـال يف القـرى يف منـازل بـدون صـرف صـحي            ٤٠,٩ يعيشاملائة من النساء و   

 منـازل ال توجـد   يف يف املائة من الرجـال  ٣٦ يف املائة من النساء و    ٣٦,٢للنفايات البشرية، و    
 يف املائـة مـن الرجـال        ١١,٦ يف املائة من النساء و       ١٠,٤عيش  ي و .غرف محام أو استحمام   هبا  

إن الفجـوة بـني حالـة النـساء وحالـة الرجـال ضـيقة جـدا مبـدئيا يف                    . يف منازل ضعيفة اإلضاءة   
نـة بـني    كل من املدينة والقرية، لكن ظروف السكن ختتلف بصورة هامـة وفقـا لبـارامترات معيّ               

  .سكان األرياف والسكان احلضريني
 لتحقيــق األهــداف الرئيــسية ٢٠١٠-٢٠٠٨لــذلك، تواصــل بــذل اجلهــود يف الفتــرة  - ٣٧٩

احملددة يف االستراتيجية الليتوانية لإلسكان، مع التركيـز بقـدر هـام علـى إتاحـة إمكانيـة اختيـار         
اء أو كـراء املـسكن لألسـر     االجتماعية، وبصورة خاصة على تيـسري شـر       املسكن جلميع الفئات    

  .ذات الدخل املنخفض أو املتوسط
عمال بقانون مجهورية ليتوانيا املتعلق بدعم الدولـة لـشراء أو كـراء املـسكن ولتجديـد                  - ٣٨٠

) بنـاء  شراء أو (الدولة حتسني الشروط اليت حتكم اكتساب       دعمت  عمارات الشقق،   ) حتديث(
  :سط واألسر اليت هلا أطفالألسر ذات الدخل املنخفض أو املتواملسكن ل
الـيت هلـا ثالثـة      ( يف املائة من قرض اإلسكان لألسر عديـدة األفـراد            ٢٠بتغطية    )أ(  

  ؛)أطفال أو أكثر من ذلك
ـــ ١٠بتغطيـــة   )ب(   الـــيت هلـــا طفـــل (ة  يف املائـــة مـــن قـــرض اإلســـكان لألســـر الفتّي

  ؛)طفالن أو
ات لألســر ذات الــدخل بإجيــار مــساكن اجتماعيــة ممولــة مــن الدولــة أو البلــدي  )ج(  
  .املنخفض
 مليـون ليتـا     ١٦٠ضعت حدود قصوى لقروض اإلسكان املدعومة من الدولة مببلـغ           ُو - ٣٨١

  .٢٠١٠ مليون ليتا يف ١٦٠ و ٢٠٠٩ مليون ليتا يف ١٦٠ و ٢٠٠٨يف عام 



CEDAW/C/LTU/5  
 

11-64835 117 
 

 مليـون ليتـا يف      ٧٠بلغت املخصصات من ميزانية الدولة لتطوير املـساكن االجتماعيـة            - ٣٨٢
  .٢٠١٠ مليون ليتا يف ١٤ و ٢٠٠٩ مليون ليتا يف ١٤ و ٢٠٠٨عام 
، أثّر الركـود االقتـصادي يف املخصـصات لتطـوير املـساكن          ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة    - ٣٨٣

  .االجتماعية ويف إمكانيات كراء منازل اجتماعية
حــة للمــرأة إن إمكانيــة الوصــول إىل إمــدادات امليــاه وشــبكات الــصرف الــصحي متا   - ٣٨٤

وكجـزء مـن تنفيـذ      .  حاليا حتسني تلك النظم على أسـاس متواصـل         وجيرى. تساويوالرجل بال 
قانون مجهورية ليتوانيا املتعلق بإمدادات مياه الشرب وإدارة النفايات املائية، ومـن أجـل كفالـة        

، ٨٣٢، بـالقرار رقـم      ٢٠٠٨تطوير خدمات املياه، وافقـت حكومـة مجهوريـة ليتوانيـا يف عـام               
. ٢٠١٥-٢٠٠٨ر إدارة إمدادات مياه الشرب وصرف النفايات املائيـة          على استراتيجية لتطوي  

يتمثل اهلدف الرئيسي لالستراتيجية يف حتديد جماالت لتدخل الدولة بلـوائح تنظيميـة يف ميـدان                
 تقـــدمي خـــدمات اإلدارة والنفايـــات املائيـــة لكفالـــة أن جيـــرىخـــدمات إدارة إمـــدادات امليـــاه 

املائية وفقا لالشتراطات املنطبقـة وحلجـم الطلـب عليهـا وأن            إلمدادات مياه الشرب وللنفايات     
ــع         ــور يف مجي ــة للجمه ــة املقدم ــات املائي ــشرب وخــدمات إدارة النفاي ــاه ال ــدادات مي تكــون إم

ــاء ــة يف      أحنـــ ــودة املبينـــ ــروط اجلـــ ــة وشـــ ــصحية والبيئيـــ ــتراطات الـــ ــستوفية لالشـــ ــبالد مـــ الـــ
انيـة حـصول أكـرب عـدد ممكـن مـن            والصكوك القانونية األخرى، وكـذلك لتـأمني إمك        القوانني

علـى إمـدادات ميـاه    )  يف املائـة مـن الـسكان    ٩٥(السكان ومن املستغلني االحتماليني اآلخـرين       
ــول        ــعار، حبل ــشروط واألس ــضل ال ــة، بأف ــات املائي ــشرب وخــدمات إدارة النفاي  كــانون ٣١ال

  .٢٠١٤ديسمرب /األول
يـة لـشبكة إمـدادات امليـاه، خففـت         ولتعجيل عملية وصل األسر املعيـشية بالبنيـة التحت         - ٣٨٥

 اشــتراطات الالئحــة ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ D1-14وزارة البيئــة بــاألمر رقــم 
مبــا يف ذلــك اهلياكــل  (اهلياكــل البــسيطة ” STR 1.01.07:2002 التقنيــة املنظمــة ألعمــال البنــاء 

ة بشبكات قائمة إلمدادات امليـاه       بالنسبة لألسر املعيشية اليت تعتزم وصل بنيتها التحتي        “)املؤقتة
  .أو لصرف النفايات املائية

 متــشيا مــع امهــيتنظتقــوم بتطــوير خــدمات إمــدادات امليــاه و حاليــا لختطــط البلــديات  - ٣٨٦
وألغراض تطوير هذه اخلـدمات، تعـد البلـديات خططـا علـى مراحـل لتطـوير          . التشريع املنطبق 

 وتقـدم تقـديرات     ،ايات املائيـة، وحتـدد اآلجـال للتنفيـذ        إلدارة إمدادات املياه والنف    البنية التحتية 
  .لالستثمار املتطلب

 حاليا وضع قوائم مبشاريع لتطوير خدمات إمدادات املياه واملوافقـة عليهـا بـأمر              جيرى - ٣٨٧
ولوضــع تلــك القــوائم، ُتــدعى البلــديات إىل تقــدمي عــروض للمــشاريع ذات   . مــن وزيــر البيئــة
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ومـع وضـع    . ينبغي أن متّول من صناديق الدعم التابعة لالحتـاد األورويب         األولوية اليت تعتقد أهنا     
 وقائمـة   ٢ ورقـم    ١املقترحات الواردة من البلديات يف االعتبار، توضع قائمتان للمشاريع رقم           

خمصــصات إنفــاق بليـون واحـد مــن الليتـات مـن     ؛ وقـد مت  ٣رقـم  يف الفئــة احتياطيـة باملـشاريع   
 علـــى هـــذه املـــشاريع   ٢٠١٣-٢٠٠٧لالحتـــاد األورويب للفتـــرة  املـــساعدة املاليـــة اهليكليـــة   

 D1-401لـشروط متويـل املـشاريع املوافـق عليهـا بـأمر وزيـر البيئـة جلمهوريـة ليتوانيـا رقـم                    وفقا
جتديـد وتطـوير ُنظـم إدارة إمـدادات امليـاه      ” فيما يتصل بالتـدبري    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩املؤرخ  

  .“وصرف النفايات املائية
تناد إىل اخلــربة املكتــسبة مـــن خــالل تنفيــذ املـــشاريع يف فتــرة الربجمــة املاليـــة       ــــ سباال - ٣٨٨
 وسعيا إىل كفالة التنفيذ الفعال ملشاريع إدارة املـوارد املائيـة ولتخطـيط وصـل                ٢٠٠٦-٢٠٠٠

ــشية  ــاه األســر املعي ــشبكات املي ــة شــروط    ب ــاد    ا، شــددت وزارة البيئ ــم االحت ــى دع حلــصول عل
ال جيـوز أن تتجـاوز تكـاليف        : ٢٠١٣-٢٠٠٧املـوارد املائيـة يف الفتـرة        األورويب لتطوير إدارة    

 يف املائــة مــن متوســط دخــل األســرة املعيــشية املعنيــة؛ وجيــب أن يــضمن مقــدم املطلــب ٤امليــاه 
أو إدارة النفايـات املائيـة جلميـع املنـتفعني اجلـدد علـى              /تقدمي خدمات إمدادات ميـاه الـشرب و       

ومنفـذ املـشروع    . تنفيذ املشروع فترة   شهرا من هناية     ٢٤ضون  النحو املخطط يف املطلب يف غ     
الذي ال يفي بالتزام وصـل األسـر املعيـشية بـُنظم إمـدادات امليـاه وصـرف النفايـات املائيـة قبـل                        
انقـضاء اآلجــال احملـددة يــصبح مطالبـا بــرد األمــوال املخصـصة للمــشروع؛ ويـتعني علــى منفــذ      

 األسر املعيشية باملياه أو خدمات معاجلـة النفايـات          املشروع أن يشرع يف تقدمي خدمات تزويد      
املائيــة، وأن يبــدأ يف إدراج تكــاليف املــشروع يف األســعار املقيــدة علــى حــساب املنــتفعني وأن  

ويف حالـة عـدم الوفـاء هبـذا         . تتجاوز عاما كـامال إثـر إكمـال املـشروع          يطبق ذلك بعد فترة ال    
  . املائة من قيمة عقد األعمال ذي الصلة يف٢٠الشرط ُتفرض عليه غرامة مالية تساوي 

يساعد تنفيذ مشاريع إدارة املياه وتطوير خدمات اإلمداد باملياه يف احلد مـن اإلقـصاء                - ٣٨٩
ــة     ــاه متاحـ ــدمات امليـ ــل خـ ــن جعـ ــدرجييا مـ ــتمكن تـ ــاعي، ويف الـ ــّس(االجتمـ ــ) رةمتيـ سكان للـ

ــة، واملــسامهة يف هت   والتقليــل ــة بالنفايــات املائي ــال   مــن تلويــث البيئ ــة أســلم صــحيا لألجي ــة بيئ يئ
  .احلاضرة واملقبلة

ــاه     - ٣٩٠ ــنظم األخــرى إلمــدادات املي ــاه وال ــسكان  ٧٣زودت شــبكات املي ــة مــن ال  يف املائ
 يف املائـة    ٧٨ و   ٢٠٠٩ يف املائة يف     ٧٨ و   ٢٠٠٨ يف املائة يف     ٧٤ و   ٢٠٠٧الليتوانيني يف عام    

 يف  ٨٠تـشمل   لى خدمات املياه س   ويتبني من اإلسقاطات أن إمكانيات احلصول ع      . ٢٠١٠يف  
  .٢٠١٥ يف املائة يف ٩٥ و ٢٠١١املائة من السكان يف 
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ــا    - ٣٩١ ــة يف ليتواني ومــع ذلــك، . يــتم تزويــد النــساء والرجــال بالتــساوي بالطاقــة الكهربائي
غـري مـزودة    )  متلكهـا نـساء وفقـا لبيانـات الـسجالت العامـة            ٣٥منها  ( مرتال تقريبا    ٨٠زال   ما

إن قواعــد وشــروط وصــل  . آلن بــسبب بعــدها عــن شــبكات توزيــع الطاقــة  بالكهربــاء حــىت ا
) شـبكات ومعـدات ونظـم   (عون الطاقـة الـيت يوفرهـا املـصنِّ     هياكـل   مستغلي الطاقة الكهربائيـة و    

، املوافـق عليهـا     )شبكات ومعـدات ونظـم    (القائمة حاليا واليت متلكها شركات الطاقة       ياكل  باهل
، تعـّرف املـرتل غـري       ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٩  املـؤرخ  ٢٤٦-١بأمر وزير الطاقة رقـم      

ل يف   وهـو مـسجّ    ١٩٩٠مـارس   / آذار ١١املزود بالطاقة الكهربائية بأنه مرتل ُشـيد قبـل تـاريخ            
غـــري مـــزود  مـــا زال ســـجل امللكيـــة العقاريـــة ومل يـــتم وصـــله بـــشبكات توزيـــع الطاقـــة و       

  .الكهربائية بالطاقة
 من الصناديق اهليكلية لالحتـاد األورويب، ُشـرع    مع ظهور إمكانية احلصول على متويل      - ٣٩٢

ميزانية الدولـة   : واملشروع ممول من مصادر متعددة    . يف تزويد املنازل الريفية بالطاقة الكهربائية     
ــة    ( ــر الطاق ــأمر مــن وزي ــصميم ب ــة ألعمــال الت ــشركتني  )خصــصت األمــوال الالزم ، وأمــوال ال
ــة ( ــشرقية والغربي ــع   ) ال ــديران شــبكات توزي ــة اللــتني ت ــة مــن تكــاليف إقامــة   ٦٠(الطاق  يف املائ

 يف املائة من تكاليف إقامة شـبكات        ٤٠(والصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب     ) شبكات الطاقة 
  ).الطاقة
، أصدر وزير الطاقة جلمهوريـة ليتوانيـا يف امللحـق           ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف   - ٣٩٣

رمسية نداء لتقـدمي املطالـب مـن أجـل متويـل            للجريدة ال )) ١ (٧٩العدد   (“إصدارات إعالمية ”
) أي املنـازل غـري املـزودة بالطاقـة الكهربائيـة          (وضع مشاريع وصل املستهلكني يف منـاطق نائيـة          

وضـع مـشاريع وصـل املنـازل غـري املـزودة بالطاقـة           ”بشبكات الطاقـة، وذلـك يف إطـار التـدبري           
وال تتـضمن الـصكوك القانونيـة       . طاقـة  يف االستراتيجية الوطنيـة لل     “الكهربائية بشبكات الطاقة  

 مـن  ٣٤وينبغـي مالحظـة أن   . اليت حتكم تطبيق اإلجراء أية أحكام متييزية على أساس جنـساين          
  . الواردة مقدمة من طرف نساء٨٠جمموع العروض الـ 

، أُكملت التصاميم التقنيـة املتعلقـة       )VST(وفقا لبيانات الشركة الغربية لتوزيع الطاقة        - ٣٩٤
 دة بالكهربــاء بــشبكات توزيــع الطاقــة ومتــت املوافقــة عليهــا يف يــع املنــازل غــري املــزّوبوصــل مج

تزويـد أحـد املنـازل بالطاقـة مـن          ) VST(وستمّول الشركة الغربية لتوزيـع الطاقـة        . ٢٠٠٩ عام
مواردها اخلاصة ألن صـاحبه قـد فاتـه األجـل األقـصى لتقـدمي املطالـب ومل يـشمله التمويـل يف                       

  .ستراتيجية الوطنية للطاقةإطار تنفيذ اال
أعدت بلديات األقـاليم يف املنطقـة املـشمولة بأنـشطة الـشركة الـشرقية لتوزيـع الطاقـة           - ٣٩٥

قوائم باملنازل غري املزودة بالكهرباء واملستوفية للشروط وقدمتـها إىل الـشركة الـشرقية لتوزيـع                
نازل املعنيـة وحـصلت علـى       ة وضع التصاميم التقنية لوصل امل     كالطاقة يف حني تولت تلك الشر     
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وينبغي مالحظة أن هـذه     . إجناز عملية الوصل  فيكتمل  التراخيص الالزمة إلقامة خطوط الطاقة      
 لقواعــد ٢٢الــشركة مل تعــّد تــصاميم تقنيــة إال للمنــازل املــستوفية للــشروط الــواردة يف املرفــق  

شطة املـشاريع وتنميـة رأس      برامج وزارة االقتـصاد املخصـصة ألنـ       اليت حتكم   إدارة املوارد املالية    
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٤-٤٣٣املال املوافق عليها بأمر وزير االقتصاد رقم 

نــداء ال، أصــدرت الوكالـة الليتوانيـة لــدعم األعمـال التجاريـة     ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٥يف  - ٣٩٦
ــ (“حتــديث وتطــوير نظــام توزيــع الطاقــة  ” لتقــدمي املطالــب لتنفيــذ التــدبري  ٢رقــم  ــه امل شار إلي
للربنـامج   البنيـة التحتيـة االقتـصادية األساسـية       ” ٤يف إطـار األولويـة      ) يلـي بوصـفه التـدبري      فيما

  .٢٠١٣-٢٠٠٧ “التنفيذي للنمو االقتصادي
لتوزيـع  كـل واحـدة مـن الـشركتني الـشرقية والغربيـة             ، أعـدت    ٢٠١٠يف صيف عـام      - ٣٩٧

 للحـصول علـى دعـم يف    ،املـشاريع التجاريـة  إىل الوكالـة الليتوانيـة لـدعم      مطلبا، وقدمته   الطاقة  
  .املطلبنيوقد أكملت الوكالة اآلن عملية التقييم فيما يتصل ب. إطار هذا التدبري

ح بعد أن ُتعلم الوكالـة الليتوانيـة لـدعم املـشاريع التجاريـة مقـدمي املطالـب بقـرار مـن                     - ٣٩٨
ني الذين سـيتولون إقامـة شـبكات        لدعم يف إطار املطلب املعين وبعد أن ختتار الشركتان املقاول         ا

 تشرع الشبكتان يف وصـل املنـازل غـري املكهربـة بـشبكة توزيـع الطاقـة يف إطـار التقّيـد                       ،الطاقة
شـبكات  (عني املـصنّ هياكـل  بالقواعد والشروط اليت حتكم وصل املنـتفعني بالطاقـة الكهربائيـة و          

وفقـا ملـا تقـرر يف أمـر     ) مشـبكات ومعـدات وُنظـ   (القائمة للشركتني   ياكل  باهل) ومعدات وُنظم 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٢٤٦-١وزير الطاقة رقم 

ختضع األنشطة يف جماالت النقل واالتـصاالت اإللكترونيـة وخـدمات الربيـد للقـوانني                - ٣٩٩
وحيكــم . أو وزيــر النقــل واالتــصاالت/ذات الــصلة والتــشريع اإلضــايف املعتمــد مــن احلكومــة و

ــق  ــانون املتعل ــازات ال باالق ــدان متي ــى أســاس     يف مي ــاع خبــدمات النقــل عل ــة لالنتف النقــل األهلي
وللمـرأة  . ض يف احلـافالت والقطـارات ذات الـرحالت اجملدولـة    امتيازي، أي السفر بـسعر خمفّـ     

والرجل حقـوق متـساوية بـصورة مطلقـة خبـصوص احلـق القـانوين يف االنتفـاع خبـدمات النقـل                      
  .جنساينبدون أي متييز على أساس 

هـو أكثـر خـدمات      ) يف املـدن وضـواحيها    (إن نقل الركاب احمللي يف رحالت جمدولة         - ٤٠٠
 إىل حتـسني نوعيـة العـيش يف املنـاطق الريفيـة، مت تزفيـت                يويف إطار السع  . نقل الركاب رواجا  

ــومترا مــن الطــرق احملــّصبة يف الفتــرة   ١ ٠٨٠  والتخطــيط لتزفيــت طــرق  ٢٠٠٩-٢٠٠٥ كيل
  .٢٠١٠ا يف عام  كيلومتر١٦٥أخرى طوهلا 
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ــار        - ٤٠١ ــبالد دون أي اعتب ــاء ال ــع أحن ــة يف مجي ــة متاح ــصاالت اإللكتروني إن خــدمات االت
 يف املائة من األسر املعيـشية علـى إمكانيـة    ٦٠ حصلت  “يوروستات”ووفقا لبيانات   . جنساين

  .٢٠٠٩الوصول إىل شبكة اإلنترنت يف عام 
ت، صــدرت حــىت هنايــة الربــع األول مــن     وفقــا لبيانــات اهليئــة التنظيميــة لالتــصاال     - ٤٠٢
ـــ  ميـــدان  أذون ببـــدء مـــشاريع جتاريـــة يف  ٢٠١٠ عـــام ــا ٦١االتـــصاالت االلكترونيـــة لـ  كيانـ

أو تقـدمي خـدمات االتـصاالت اهلاتفيـة،         /إلقامة شبكة خطوط هاتفيـة ثابتـة للعمـوم و          اقتصاديا
أو بإقامــة /ة وشــبكة للــهواتف املتنقلــ  لالضــطالع بتقــدمي خــدمات    كيانــا اقتــصاديا  ٢٣ولـــ 

 ولكيـانني اقتـصاديني لتقـدمي       ، كيانـا اقتـصاديا لتـوفري خطـوط هاتفيـة خمصـصة            ١٦  ولـ ،الشبكة
  .أو إلقامة الشبكة/خدمات شبكة اتصاالت ساتلية و

 يف تقــدمي ال كيانــا اقتــصاديا عــام٤٨، كــان يوجــد ٢٠١٠ويف الربــع األول مــن عــام  - ٤٠٣
قــدمي خــدمات التلفــزة املتعــددة القنــوات بواســطة  كيانــات يف ت٤خــدمات التلفــزة الــسلكية و 

 بلــغ عــدد املــشتركني للحــصول علــى  ٢٠١٠مــارس / آذار٣١ويف تــاريخ . املوجــات الدقيقــة
 ألـف مـشترك وعلـى بـرامج التلفـزة املتعـددة القنـوات بواسـطة                 ٣٩٩,٤برامج التلفزة السلكية    

 األسـر املعيـشية الليتوانيـة        يف املائة من   ٣٠وقد مت وصل    .  ألف مشترك  ٢٠,٩املوجات الدقيقة   
. إما بشبكات التلفزة السلكية أو بشبكات التلفزة املتعددة القنـوات بواسـطة املوجـات الدقيقـة               

لكــي تــصبح موصــولة  يف املائــة تقريبــا مــن األســر املعيــشية القــدرات التقنيــة  ٨٦وتتــوفر لــدى 
  .النظم هبذه
املـشار  (علومـات باملنـاطق الريفيـة       أقام مشروع شبكة النطـاق العـريض لتكنولوجيـا امل          - ٤٠٤

بنيــة حتتيــة سيــستعملها فيمــا بعــد املــشغلون احملليــون إلتاحــة  ) إليــه فيمــا يلــي بوصــفه املــشروع 
سكان واملؤسـسات اإلداريـة     الـ جلميـع   وذلـك   خدمات النطاق العريض للوصـول إىل اإلنترنـت         

  . يف املنطقةالعامة واملشاريع التجارية
 مــن املــشغلني احمللــيني يقــدمون خــدمات  ٢٢، كــان ٢٠٠٩ ســبتمرب/يف شــهر أيلــول - ٤٠٥

 املـذكورة آنفـا وبلـغ عـدد املـشتركني،           “الشبكة” للسكان الريفيني عن طريق      “يل األخري اِمل”
قطعـت   “يل األخـري  اِمل”وقد أثبت مشروع الشبكة أن مشكلة       .  ألف ١٣٠وفقا لبيانات أولية    

مـشغلون مـن القطـاع اخلـاص اإلمكانيـات          واسـتغل بالفعـل     . يف طريقهـا إىل احلـل     شوطا كبريا   
آخــر  مليــون ليتــا تقريبــا وهــم خيططــون الســتثمار مبلــغ  ٢٠الــيت تتيحهــا الــشبكة، فاســتثمروا 

وحني أتيحـت إمكانيـة اإلعـالن إلكترونيـا عـن           .  مليون ليتا يف املستقبل    ١٥ و   ١٠يتراوح بني   
تتحقـق  كترونيـة  كوميـة اإلل ستفادة من اخلدمات احلاالأصبحت املمتلكات واحملاصيل الزراعية،  

  .عات السكنية الريفيةمبزيد من الفاعلية يف التجّم
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 األساسي، مبدئيا، إمكانية حتميل البيانات وإرسـاهلا علـى          “الشبكة”لقد أتاح هيكل     - ٤٠٦
ولكي يتسىن حتقيـق تقـدم جـوهري وبلـوغ املتوسـط الـسائد يف االحتـاد األورويب للفـرد                    . اخلط

 حاليـا  يف السنوات العديدة املقبلـة، جيـرى  دام اتصاالت النطاق العريض الواحد يف ميدان استخ   
ــة معونــات ماليــة لألســر املعيــشية العــاجزة عــن حتمــل تكلفــة      النظــر يف إمكانيــة أن متــنح الدول

ــذه يف    . اتــصاالت النطــاق العــريض  ــا يف الطــور الثــاين مــن تنفي ويوجــد مــشروع الــشبكة حالي
ال املشروع، سـُتتاح خـدمات اتـصاالت النطـاق العـريض يف             وبعد أن يتم إكم   . املناطق الريفية 

  . يف املائة من أرياف البلد٩٨مساحات تغطي 
يقتـــضي األســـاس القـــانوين الـــذي حيكـــم األنـــشطة الربيديـــة متكـــني مجيـــع املنـــتفعني    - ٤٠٧
علـــى واخلـــدمات مـــن احلـــصول، بـــشروط متـــساوية، علـــى خـــدمات بريديـــة شـــاملة،  بتلـــك
أحناء البلد، يف كل يوم عمل وعلى األقل يف مخسة أيـام كـل أسـبوع                متواصل، يف مجيع     أساس

مجـع وتوزيـع البنـود    تـأمني عملـييت   تم يـ ما مل يكن ذلك مستحيال بـسبب ظـروف قـاهرة، وأن       
  .إىل أماكن إقامة املتلقني للخدمات الربيدية/منمرة واحدة يف اليوم الربيدية 
نــــت الــــشركة العامــــة احملــــدودة  كا٢٠٠٩ديــــسمرب / كــــانون األول٣١يف تــــاريخ  - ٤٠٨

 فرعـا   ٨٨٠تـدير   ) “الـشركة ”املـشار إليهـا فيمـا يلـي بوصـفها            (“الربيـد الليتـواين   ” املسؤولية
ــألف مــن    ــشاملة تت ــة ال ــا  ٧٣٦للخــدمات الربيدي ــد ثابت ــاطق حــضرية  ٢٢٢( مكتــب بري  يف من

ــة ٥١٤ و ــاطق ريفيـــ ــة  ١٠، و ) يف منـــ ــاطق حـــــضرية و  ٧( وحـــــدات بريديـــ  يف ٣ يف منـــ
نــها  م٢٨( نقطــة للخــدمات الربيديــة الــشاملة املتنقلــة يف منــاطق ريفيــة ١٣٤و ) يفيــةر منــاطق

 نقطة للخـدمات الربيديـة وُحـول        ٧٤، أُغلقت   ٢٠٠٩ويف عام   ). مكاتب ذات مقار غري ثابتة    
  . نقطة متنقلة للخدمات الربيدية الشاملة١٢ مكتبا ثابتا إىل ٥٤

صـلة علـى إذن مـن هيئـة تنظـيم االتـصاالت              كيانـات حا   تـوىل باإلضافة إىل الشركة، ت    - ٤٠٩
. أو خـدمات سـعاة الربيـد      / تقدمي خـدمات بريديـة و      أو أنشطة سعاة الربيد   /لألنشطة الربيدية و  

، كان عدد األشخاص الطبيعـيني أو االعتبـاريني القـائمني بتقـدمي             ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف  
 كانوا يقـدمون    ١١نهم  من بي ( شخصا   ١٢وكان  . ٧٣خدمات بريدية وخدمات سعاة الربيد      
ولغـرض  . قـد ُخولـوا احلـق يف تقـدمي خـدمات بريديـة            ) خدمات سعاة الربيد وخـدمات بريديـة      

ــل         ــة جلع ــة الظــروف املواتي ــة وهتيئ ــدمي اخلــدمات الربيدي ــني مق ــا ب ــافس فيم ــشجيع التن ــك ت تل
 كـــانون ٢٢رة جلميـــع الـــسكان ولتحـــسني نوعيتـــها، اعتمـــد الربملـــان يف      اخلـــدمات متيـــسّ 

 ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٣ و ٢ُعــدلت املــواد  ( تعــديالت لقــانون الربيــد   ٢٠٠٩سمرب ديــ/األول
إللغـاء شـرط أن يكـون مقـدمو خـدمات الربيـد حاصـلني               ) أو أضيفت إليها أحكـام جديـدة      /و

  .وُيتوخى أيضا اآلن اعتماد استراتيجية لتطوير قطاع الربيدتراخيص على 
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لقريـة وتنميتـها يف إطـار برنـامج التنميـة       بداية تنفيـذ التـدبري جتديـد ا   ٢٠٠٩شهد عام    - ٤١٠
عــن :  تنفيــذ هــذا التــدبري بــالطريقتني التــاليتنيوجيــرى. ٢٠١٣-٢٠٠٧ليتوانيــا للفتــرة الريفيــة ل

ــق التخطــيط   ــة     (طري ــاطق ريفي ــة ملن ــدمو املطالــب إدارات بلدي ــع باالشــتراك حــني يكــون مق م
وبتطبيــق هنــج )  ذلــكماعــات حمليــة، ومــا إىلجل مجاعــات حمليــة ريفيــة ومنظمــات  -شــركات 

حــني تقــع املــسؤولية عــن تقيــيم املــشروع وإدارتــه علــى كاهــل أفرقــة العمــل احملليــة  (“الرائــد”
العاملة يف مناطق ريفيـة ويكـون مقـدمو املطالـب مجاعـات حمليـة ريفيـة، وبلـديات، وأشخاصـا                

  ).اعتباريني من القطاع العام أو القطاع اخلاص
 حاليا الـدعم لـصيانة البنيـة التحتيـة العامـة ولتجديـد املبـاين                ميف إطار هذا التدبري، يقدّ     - ٤١١

ولـصيانة مواقـع   الـسكان  اهلامة بالنسبة للتجمع السكين الريفي املعين ولتكييفها مـع احتياجـات     
لـنظم إدارة النفايـات     كـذلك    ولتحسني نوعيـة ميـاه الـشرب، و        التراث الثقايف واألماكن الدينية   

نوعية العـيش يف املنـاطق الريفيـة عـن طريـق          من ذلك هو حتسني      واهلدف. املائية، وما إىل ذلك   
  .رفع مستوى البيئة احلية والبنية التحتية الالزمة للجماعات احمللية الريفية وتكييفهما

ويف عـام   . وهذا التدبري ممـول مـن الـصندوق الزراعـي األورويب ومـن امليزانيـة الوطنيـة                 - ٤١٢
ــة ري٤٩، كانــت كــل واحــدة مــن   ٢٠٠٩ ــة مــن جممــوع   بلدي ــدمت مقترحــات  ٥٠في ــد ق  ق

وكانت أغلبية املقترحات متعلقة بإقامة نظم إلدارة املياه أو لتحـسني مـستوى             . مشاريع عديدة 
  .تلك النظم

  
  ١٥املادة     
  ١الفقرة     

 من القانون اخلاص بالفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل، بالتحديـد، علـى       ١تنص املادة    - ٤١٣
ــة يف دســتور   أن غــرض القــانون هــو تــأمني   إعمــال احلقــوق املتــساوية للمــرأة والرجــل املكفول

مجهورية ليتوانيا، وحظر كل نوع من أنـواع التمييـز علـى أسـاس جنـساين مـع اإلشـارة بوجـه                      
  .خاص إىل احلالة املدنية أو العائلية لألشخاص

واة ، أعيــدت صــياغة القــانون املتعلــق باملعاملــة باملــسا ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٧ويف  - ٤١٤
 مــن القــانون علــى أن غرضــه هــو تــأمني تنفيــذ أحكــام  ١ تــنص املــادة .)٧٠()X-1602القــانون (

 من دسـتور مجهوريـة ليتوانيـا الـيت تكفـل املـساواة بـني األشـخاص وحتظـر فـرض أيـة             ٢٩ املادة
قيــود علــى حقــوق اإلنــسان أو مــنح امتيــازات علــى أســاس نــوع اجلــنس أو العــرق أو اجلنــسية 

ل أو املركـز االجتمـاعي أو العقائـد أو املعتقـدات أو اآلراء، فـضال عـن تنفيـذ            اللغة أو األصـ    أو
__________ 

 .٢٠٠٨ لعام ٢٩٩٨-٧٦اجلريدة الرمسية، العدد   )٧٠(  
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ــانون     ــق الق ــا يف مرف ــشار إليه ــة لالحتــاد األورويب امل ــصكوك القانوني ــه اجمللــس   (أحكــام ال توجي
2000/43/EC ــه / حزيــران٢٩ املــؤرخ ــة األشــخاص باملــساواة   ٢٠٠٠يوني ــدأ معامل  إلعمــال مب

 تـــشرين ٢٧ املـــؤرخ EC/2000/78 اإلثـــين، وتوجيـــه اجمللـــس  دون اعتبـــار لألصـــل العرقـــي أو 
 ،) املنشئ إلطار عام لتحقيق املعاملة باملساواة يف جمال العمالـة ويف العمـل          ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين

 .وصكوك قانونية دولية أخرى
  

  ٢الفقرة     
. يتوانيـا من االتفاقيـة يف ل    ) ٢ (١٥التقارير السابقة معلومات عن تنفيذ املادة       تضّمنت   - ٤١٥

  . أية تغيريات على الصكوك القانونية يف هذا امليدان٢٠١٠-٢٠٠٨ومل ُتدخل يف الفترة 
  ٣الفقرة     

. من االتفاقيـة يف ليتوانيـا     ) ٣ (١٥التقارير السابقة معلومات عن تنفيذ املادة       تضّمنت   - ٤١٦
  .امليدان أية تغيريات على الصكوك القانونية يف هذا ٢٠١٠-٢٠٠٨ومل ُتدخل يف الفترة 

  
  ٤الفقرة     

. مــن االتفاقيــة يف ليتوانيــا) ٤ (١٥التقريــر الرابــع معلومــات عــن تنفيــذ املــادة تــضّمن  - ٤١٧
  . أية تغيريات على الصكوك القانونية يف هذا امليدان٢٠١٠-٢٠٠٨ُتدخل يف الفترة  ومل
  

  ١٦املادة     
  ١الفقرة     

. من االتفاقيـة يف ليتوانيـا     ) ١ (١٦ملادة  التقارير السابقة معلومات عن تنفيذ ا     تضّمنت   - ٤١٨
  . أية تغيريات على الصكوك القانونية يف هذا امليدان٢٠١٠-٢٠٠٨ومل ُتدخل يف الفترة 

  
  ٢الفقرة     

القـانون رقـم    (سنة واحـدة    الـزواج بـ   د األدىن للسن القانونية للموافقـة علـى         ــع احل ــُرف - ٤١٩
XI-937   ص القـانون علـى أنـه جيـوز للمحكمـة، بنـاء              ويـن  .)٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٢ املؤرخ

، أن ختفــض لــه بــإجراءات مــوجزة الــسن ١٨علــى طلــب شــخص يعتــزم أن يتــزوج قبــل ســن  
مــن القــانون ) ٢ (١٤-٣املــادة (القانونيــة للموافقــة علــى الــزواج بــسنتني علــى أقــصى تقــدير   

لــزواج يف حالــة ورفــع أيــضا القــانون املــذكور أعــاله الــسن القانونيــة للموافقــة علــى ا  ). املــدين
بـأن يتـزوج قبـل بلـوغ     يف تلـك احلالـة   احلمل، إذ نص على جواز أن تـسمح احملكمـة لـشخص      

 من القانون املدين بأنـه      ١٨-٣وتقضي املادة   ). من القانون املدين  ) ٣ (١٤-٣املادة   (١٦سن  
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يـــتعني علـــى األشـــخاص الـــذين يعتزمـــون الـــزواج أن يقـــدموا طلبـــا لتـــسجيل الـــزواج وفقـــا    
 من القانون املدين الـيت تقتـضي أن يقـدم زوجـا املـستقبل               ٢٩٩-٣ احملددة يف املادة     لإلجراءات

طلبــا علــى االســتمارة املوحــدة الــشكل إىل مكتــب التــسجيل يف مكــان إقامــة أحــدمها أو، إن    
 مل حيـضر أحـد      ذاويصبح طلب تسجيل الـزواج الغيـا إ       . اختارا ذلك، يف مكان إقامة والديهما     

  .سحبت طلبه أو طلبها/سحبإذا زواج يف الوقت احملدد أو مقدمي الطلب لتسجيل ال
  


