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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   2007يوليه / متوز16-20

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية   
 ليتوانيا  

 التقريـرين الـدوريني الثالـــــث والرابــــع اللــذين     نظـر الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة يف       
 ).CEDAW/C/LTU/4  وCEDAW/C/LTU/3( قدمتهــــما ليتوانيا

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  

 مـن   138املـادة   منـها فـإن      3اجلـزء   ضـمن    مـن الوثيقـة األساسـية، و       23وفقاً للفقرة    - 1
برملـان مجهوريـة    عليهـا    صـّدق عاهـدات الدوليـة الـيت       املتنص على أن    ” دستور مجهورية ليتوانيا  

فريجـى تقـدمي تفاصـيل      . “تشكل جـزءاً أساسـياً مـن النظـام القـانوين احمللـي            ) السيماس(ليتوانيا  
 . واستخدمت فيها االتفاقية أو أشري فيها إليهااحملاكم  قضايا نظرت فيها ةعن أي

الدســتوري يــرون أن إرســاء تــدبري خــرباء القــانون ”يــذكر التقريــر الــدوري الرابــع أن  - 2
، CEDAW/C/LTU/4 (“خــاص يف قــانون مــا ميكــن أن يتعــارض مــع دســتور مجهوريــة ليتوانيــا 

فريجـى تقـدمي معلومـات عـن سـبب حـدوث ذلـك علـى ضـوء التزامـات الدولـة                      ). 43الفقرة  
قـانوين   اليت تشكل جزءاً أساسياً من النظـام ال        ، من االتفاقية  1، الفقرة   4الطرف مبوجب املادة    

 املوضحة هلذه املادة؟ ويرجى أيضاً شرح ما إذا كـان قـد أحـرز               25احمللي ومن التوصية العامة     
ومــا الــذي  ) 43، الفقــرة CEDAW/C/LTU/4(تقــدم فيمــا يتعلــق بــاقتراح تعــديل الدســتور      

 .هذا التعديلعلى وجه التحديد يشمله س
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 املعــين بتكــافؤ الفــرص،  أمــني املظــاملتقــدم التقــارير معلومــات متعلقــة بعمــل مكتــب    - 3
ــه ــة مبــا إذا  . وواليت الوظــائف العــشر املتاحــة يف املكتــب  قــد ُشــغلت اآلن فريجــى إبــالغ اللجن

)CEDAW/C/LTU/3 وتقــدمي تفاصــيل عــن ســلطات أمــني املظــامل والتــدابري       ) 105، الفقــرة
علقـة  ويرجى تقدمي بيانـات مـصنفة حبـسب اجلـنس ومت          . املتخذة ملتابعة توصياته ورصد تنفيذها    

بالــشكاوى املقدمــة علــى أســاس التمييــز بــسبب اجلــنس إضــافة إىل بيانــات متعلقــة باجملــاالت      
؛ 68-65، الفقــرات CEDAW/C/LTU/3( هــذه الــشكاوى  خبــصوصهاواحلقــوق الــيت قــدمت

 ).22، الفقرة CEDAW/C/LTU/4 و
 ديهم احلــق يف التوجــه إىلمــع أن األشــخاص املتــضررين مــن التمييــز بــسبب اجلــنس لــ  - 4

مل تنظر يف قضايا متـصلة مباشـرة بـالتمييز علـى أسـاس اجلـنس يف        فإن احملاكم الوطنية    ” احملاكم
ــرة  ــرة CEDAW/C/LTU/4( “2006-2005الفت ــذا ). 23، الفق ــسبب   ل يرجــى توضــيح ال
وإجراء املقارنة واملقابلة بني اإلجـراءات والنتـائج املختلفـة للقـضايا الـيت             قد يعود له ذلك     الذي  

 . وتلك اليت نظرت فيها احملاكم الوطنية2007 املظامل حىت هناية عام عاجلها أمني
الـــضمان  ةوزيـــر أصـــبحت 2001منـــذ عـــام يفيـــد التقريـــر الـــدوري الثالـــث بأنـــه   - 5

). 103، الفقـرة    CEDAW/C/LTU/3(املـساواة بـني اجلنـسني       وزيـرة   االجتماعي والعمل أيـضاً     
الـوزارة   هـذه ملساواة بني اجلنـسني داخـل       لتشجيع ا فريجى بيان املوارد املالية والبشرية املكرسة       

 ،“املـرأة لـصاحل   اآلليات الوطنية احلكومية القائمـة      ”فيها هذا التحول    عزز  وشرح الطريقة اليت    
  .)1(ه اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقةتعلى النحو الذي طلبوذلك 

احلكومية واملنظمـات النـسائية     متويل املنظمات غري    ” يسلم التقرير الدوري الثالث بأن      - 6
التقريـر الـدوري الرابــع   يـصف  و). 108، الفقـرة  CEDAW/C/LTU/3. (“ال يـزال غـري كـاف   

مـا اضـطلع بـه مـن عمـل          بيان  فريجى  . حاالتبضع  متويل مشاريع املنظمات غري احلكومية يف       
علـى الـصعيد   لوضع املايل للمنظمات غري احلكوميـة يف ليتوانيـا بوجـه عـام مبـا يف ذلـك        ملعاجلة ا 
 .املؤسسي

 
 العنف ضد املرأة

التقرير الدوري الرابع عدداً من التدابري القانونية والتدابري األخـرى الـيت اختـذت        يصف   - 7
لتمهيد الطريق من أجل سـن قـانون   ” مبا يف ذلك إنشاء فريق عامل       ،ملكافحة العنف ضد املرأة   

 وإدخـال تعـديالت يف قـوانني أخـرى          “يف مجهورية ليتوانيـا بـشأن احلمايـة مـن العنـف العـائلي             
__________ 

، اجلــزء الثــاين، (A/55/38) 38الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامــسة واخلمــسون، امللحــق رقــم    )1( 
 .149 الفقرة
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)CEDAW/C/LTU/4   تـوافر  ذلـك  مبـا يف     ،الوضع الراهن هلذا العمل   بيان  فريجى  ). 21، الفقرة 
أوامر احلماية ضد مرتكيب العنف يف األسر املتضررة وإعـادة تأهيلـها وحتديـد إطـار زمـين لـسن                   

 .هذه األحكام القضائية
إزاء عـدم  القلـق   ف ضد املرأة وأسـبابه ونتائجـه عـن          ة اخلاصة املعنية بالعن   أعربت املقرر  - 8

وجــود مراكــز استــشارية وخطــوط هاتفيــة لتــوفري املــساعدة النفــسية أو غريهــا مــن اخلــدمات     
ــسية     ــصاب واجلــرائم اجلن ــضحايا االغت ــداً ل ــرة E/CN.4/2003/75/Add.1(املخصــصة حتدي ، الفق

اتفي جمــاين يف حــاالت ويقــدم التقريــر الــدوري الرابــع تفاصــيل عــن وجــود خــط هــ ). 2030
ي يتعرضـن للـضرب وخطـط لتـوفري خـدمات اجتماعيـة إضـافية         ئـ الطوارئ من أجل النساء الال    

مـــا إذا بيـــان فريجـــى ). 13  و12، الفقرتـــان CEDAW/C/LTU/4(لـــضحايا العنـــف العـــائلي 
الناجني من االغتـصاب    /للضحاياخاص   إيالء اهتمام    مبا فيها قد أنشئت،   كانت هذه اخلدمات    

 .بيان التوجهات يف استخدامهامع  ، من أشكال العنف اجلنسي وتقدمي اخلدمات هلموغريه
بوصــفها قــضايا ادعــاء ”اجلــرائم الــيت نظــرت فيهــا احملــاكم يرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن  - 9

 واإلشارة إىل عدد املرات اليت مارس فيهـا املـدعي العـام سـلطته التقديريـة لتوجيـه هتـم                     “خاص
 ).39-37، الفقرات CEDAW/C/LTU/3 (“صقضية ادعاء خا”عامة يف 

ال تـسّجل سـوى     أن اإلحـصاءات الرمسيـة للجـرائم        ”يشري التقرير الدوري الثالـث إىل        - 10
بيـان  فريجـى   ). 49، الفقـرة    CEDAW/C/LTU/3 (“جزء بسيط من كل جـنح العنـف العـائلي         

 أشكال العنـف ضـد      تفعله احلكومة لتحسني مجع البيانات املتعلقة بالعنف العائلي وغريه من          ما
واإلشارة بوجه خاص إىل ما إذا كـان قـد أجـري استقـصاء بـني الـسكان بـشأن العنـف                      . املرأة

 .ضد املرأة وإىل نتائجه واستجابة السياسات العامة هلذه النتائج
 

 واستغالل البغاء بالبشر االجتار 
لقانون اجلنـائي  التقرير الدوري الرابع جمموعة من التعديالت اليت أدخلت على ا       يصف   - 11

فيمــا يتعلــق باالجتــار بالبــشر واســتغالل الــسخرة واملــرأة يف البغــاء وعــدداً مــن التحقيقــات الــيت  
جتري قبل احملاكمة وإجراءات احملكمة اليت بـدأت يف إطـار األحكـام اجلديـدة إضـافة إىل تعزيـز                    

ــا ). 70-65، الفقــرات CEDAW/C/LTU/4(مؤســسات إنفــاذ القــانون   ت فريجــى تقــدمي بيان
ــدة      ــاإلجراءات املتخــذة خبــصوص هــذه األحكــام اجلدي . مــصنفة حبــسب اجلــنس فيمــا يتعلــق ب
 .ويرجى أيضاً تقدمي بيانات بشأن بلدان منشأ النساء الاليت جرى االجتار هبن من أجل البغاء

تـصاريح  منحـوا   يرجى تقدمي بيانات مصنفة حبسب اجلنس عن عدد األشخاص الذين            - 12
ــة  ــل احملاكمــة أو مــع حمكمــة يف جمــال      كأجانــب ” إقامــة مؤقت ــق قب ــة التحقي ــاونون مــع هيئ يتع
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. “مكافحـــة االجتـــار بالبـــشر أو غريهـــا مـــن اجلـــرائم الـــيت تنطـــوي علـــى االجتـــار بالبـــشر          
)CEDAW/C/LTU/4   اإلقامـة  تـصريح   النـساء بعـد انتـهاء       هـؤالء   إضافة إىل وضع    ) 73، الفقرة

الناجني الذين ال يرغبـون يف التعـاون مـع          /ضحاياويرجى أيضاً بيان عملية التعامل مع ال      . املؤقتة
 إلعـادة التأهيـل   كما يرجى تقدمي معلومات عن النتـائج احملققـة مـن الربنـامج الرائـد           . السلطات

ــرة       ــوظيفهم للفت ــهم املهــين وت ــاء واالجتــار باألشــخاص وتدريب ــضحايا البغ -2003النفــسي ل
2004) CEDAW/C/LTU/3   ت هـذه التـدابري سياسـة       مـا إذا أصـبح    كذلك   و ؛)148، الفقرة

، CEDAW/C/LTU/4( مبــــا فيهــــا إدمــــاج بغايــــا ســــابقات يف ســــوق العمــــل  ،عامــــة وطنيــــة
 ).79 الفقرة

 
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

 امــــرأة 31 ،2004يف عــــام ) الــــسيماس(بلــــغ عــــدد النــــساء املنتخبــــات للربملــــان  - 13
، 2007ويف عــام )  يف املائــة79.43( رجــال 110والرجــال املنتخــبني ) يف املائــة 20.57(

، الفقـرة   CEDAW/C/LTU/4) ( يف املائـة   22( امـرأة    337بلغ عـدد املنتخبـات جملـالس البلديـة          
احللقـات الدراسـية والتدريبيـة الـيت ينظمهـا مكتـب            ”ويرجى تقدمي معلومات عن تـأثري       ). 96

إليهـا يف التقريـر الـدوري       املـشار    “أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص واملنظمـات غـري احلكوميـة          
يرجى حتديد مـا إذا كـان وجـود تلـك النـساء قـد               و). 98، الفقرة   CEDAW/C/LTU/4(الرابع  

 ،)الــسيماس(أســهم يف زيــادة األعمــال املتــصلة بالــسياسات املوجهــة حنــو املــرأة يف الربملــان        
بتعزيز جهودهـا   ”تقوم احلكومة   واإلشارة أيضاً إىل اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة بأن          

 ،بــرامج تدريبيــة خاصــة مــن أجــل القياديــات يف الوقــت احلــايل ويف املــستقبلأو دعــم يف تــوفري 
 “وبدء محالت توعية على أساس منتظم متعلقة بأمهية مشاركة املرأة يف اختـاذ القـرار الـسياسي       

 . )2(“ اإلجيابية للقيادياتإبراز الصورإشراك وسائط اإلعالم يف ” و
املدنيـة العـاملني ألجـل طويـل       ، بلغت نسبة النساء من موظفي اخلدمـة         2006 يف عام  - 14
علــى املــستوى الــسياسي يف ) شخــصية( يف املائــة ممــن هــم يف موضــع ثقــة  60  يف املائــة و70

ــسبة   ــني أن نـ ــال      70حـ ــن الرجـ ــم مـ ــة هـ ــسلطات العامـ ــديرين يف الـ ــار املـ ــن كبـ ــة مـ  يف املائـ
)CEDAW/C/LTU/4   نـسبة تزيـد علـى      النـساء يـشكلن     أن   حـني    وكـذلك، يف  ). 100، الفقرة

 يف املائـة مـن املناصـب       16 مـن     دومـاً أقـل    نشغليـ  ملائة من السلك الدبلوماسي، فإهنن     يف ا  53
، CEDAW/C/LTU/4؛ 164، الفقـــــــــــرة CEDAW/C/LTU/3(القياديـــــــــــة وماســـــــــــية الدبل
 اصـة املؤقتـة    مبـا فيهـا التـدابري اخل       ،التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة       وصـف   فريجى  ). 102 الفقرة

__________ 
 .157املرجع نفسه، الفقرة  )2( 
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لزيــادة عــدد النــساء يف وذلــك  فيمــا عــدا احلــصص، ، مــن االتفاقيــة1، الفقــرة 4وفقــاً للمــادة 
ــأثري هــذه      ــة يف الــسلك الدبلوماســي وت ــة واملناصــب القيادي ــة يف اخلدمــة املدني املناصــب اإلداري

 .التدابري
 العمالة والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية

 يغلــب فيهــا عنــصر اإلنــاث أقــل  ور قطاعــات االقتــصاد الــيت أجــ”يــسلم التقريــر بــأن   - 15
ــذكور    ممــا ــه يف القطاعــات الــيت يغلــب فيهــا عنــصر ال ، الفقــرة CEDAW/C/LTU/4(. هــي علي

شغله  حيـث يـشغل الرجـال عـدداً أكـرب ممـا تـ              ،هناك فصالً رأسياً لسوق العمـل     ”وبأن  ) 148
فـالفوارق يف األجـور بـني      ). 244، الفقرة   CEDAW/C/LTU/3( “النساء من املناصب القيادية   

، CEDAW/C/LTU/3(أكرب أيـضاً يف القطـاع العـام منـها يف القطـاع اخلـاص           هي  املرأة والرجل   
التدابري اليت اختذت لزيادة األجور يف قطاعـات العمالـة الـيت هتـيمن     بيان  فريجى  ). 242الفقرة  

اللجنــة يف تعليقاهتــا بــه أوصــت  علــى النحــو الــذي ،لقــضاء علــى العــزل املهــينلفيهــا اإلنــاث و
 ومــا إذا كــان ينظــر يف إلــزام مكتــب أمــني املظــامل املعــين بتكــافؤ الفــرص    ،)3(اخلتاميــة الــسابقة

عـن  أرباب العمـل يف دفـع املرتبـات واألجـور           بالتحقيق على حنو منتظم ومنهجي يف ممارسات        
 .أرباب العملمن جانب طريق نظام إبالغ 

على مباشرة األعمال احلرة يف إطار خطـط        املرأة  التقرير الدوري الرابع تشجيع     يصف   - 16
، CEDAW/C/LTU/4(والتـدريب   اإلرشـاد   وطنية خمتلفة وعن طريـق طائفـة متنوعـة مـن تـدابري              

فريجى تقـدمي بيانـات عـن طبيعـة األنـشطة التجاريـة الـيت تـستحدثها                 ). 141-132الفقرات  
.  مبـا يكفـي مـن الـدخل        سـتمرار هبـا وإذا كانـت تعـود علـيهن          ال ا نالنساء وما إذا كان بإمكـاهن     

ويرجى إذا أمكن تصنيف البيانات وفقـاً للعمـر وطـول مـدة البطالـة الـيت قـضتها املـرأة قبـل أن                        
 .صاحبة عمل حرتتحول إىل 

صــندوق التــأمني االجتمــاعي احلكــومي املقدمــة يف التقريــر  إدارة وفقــاً لبيانــات جملــس  - 17
 يف املائـة فقـط مـن        1إجـازة أبويـة حـوايل       أخـذوا   نـسبة الرجـال الـذين       بلغت   الدوري الثالث، 

فريجـى  . )217، الفقـرة    CEDAW/C/LTU/3(مـؤهلني لـذلك،     كـانوا    رجـل    17 800أصل  
األنشطة التثقيفية الرامية إىل إعالم األسر بإمكانـات احلـصول علـى            ”تقدمي معلومات عن تأثري     

، وإمنـا  إجـازة أبويـة  ليس فقـط  على أن يأخذوا ”يع اآلباء  واجلهود املبذولة لتشج  “إجازة أبوية 
، CEDAW/C/LTU/4(. “أيضاً علـى البقـاء يف إجـازة أبويـة إىل حـني بلـوغ الطفـل سـن الثالثـة                   

 ).60الفقرة 

__________ 
 .145املرجع نفسه، الفقرة  )3( 
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يــصف التقريــر الــدوري الرابــع عــدداً مــن التغــيريات القانونيــة وغريهــا مــن املبــادرات     - 18
تــشجيع أربــاب العمــل إىل ة ويسؤولية األســراملــلرجــل يف الراميــة إىل التــشجيع علــى مــشاركة ا

فريجـى تقـدمي   ). 64-56، الفقـرات   CEDAW/C/LTU/4(على اختاذ ترتيبـات عمـل ابتكاريـة         
مـصنفة حبـسب احلجـم الـيت تـوفر يف الوقـت             املؤسـسات التجاريـة اخلاصـة       معلومات عن عـدد     

 .لألسرةاحلايل ترتيبات عمل مؤاتية 
سـواء كـان األم      كل من يأخذ إجازة أبويـة     أيضا  يتمتع  ”وري الرابع،   وفقاً للتقرير الد   - 19

معاشـه  بتـأمني يغطـي اجلـزء األساسـي مـن       ،حـىت يبلـغ الطفـل سـن الثالثـة        أو األب أو الوصي،     
ــومي  التقاعـــدي  ــاعي احلكـ ــأمني االجتمـ ــدفع الـــذي ضـــمن التـ ــوال مـــن يـ ــة أمـ ــة الدولـ ميزانيـ

CEDAW/C/LTU/4)،  علومــات عــن نــسب األمهــات واآلبــاء  فريجــى تقــدمي م). 161الفقــرة
ر األم العـودة إىل    وواألوصياء الذين أخذوا إجازة أبوية يف السنوات األخرية وما إذا كـان مبقـد             

ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان لفتـرة االنقطـاع                 . ةجديـد وظيفتها أو إىل وظيفة     
 .ا هبجتماعي اخلاصام الضمان االمن أجل رعاية األطفال أي تأثري يف نظعن العمل 

 
 التربية والقوالب النمطية

 “موقـف عـام تقليـدي مـن دور الرجـل واملـرأة            ”يسلم التقرير الدوري الثالث بوجود       - 20
)CEDAW/C/LTU/3 ــرة ــية    ) 217، الفقـ ــام األساسـ ــع إىل املهـ ــدوري الرابـ ــر الـ ــشري التقريـ ويـ

يري القوالـب النمطيـة التقليديـة       للربنامج الوطين املعـين بتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف تغـ                
ــصادي     ــشاط االقت ــرأة والرجــل يف الن ــدور امل ــرة (CEDAW/C/LTU/4 اخلاصــة ب . )131، الفق

قـد أفـضت إىل تغـيري يف اختيـار املـرأة       فريجى تقدمي معلومات عما إذا كانت املبادرات املتخذة 
جــنس يف الوقــت والرجــل للمهــن وتــوفري تفاصــيل عــن أرقــام وأنــواع املهــن الــيت خيتارهــا كــل 

ــراهن ــادرات املتخــذة ملواجهــة هــذا   . ال النمطــي وذكــر الــسياسات  املوقــف ويرجــى شــرح املب
امللموسة اليت صيغت للتشجيع على تقاسم املسؤوليات بني املـرأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع                 

ني مكتــب أمــ ويرجــى بوجــه خــاص تقــدمي التفاصــيل أو النتــائج النامجــة عــن أعمــال . وتأثريهــا
لتحليــل صــورة املــرأة والرجــل الــيت تظهرهــا وســائط اإلعــالم   ”امل املعــين بتكــافؤ الفــرص  املظــ

حلقـات تدريبيـة   ” وتنظـيم  “والتطورات اليت تشهدها أدوار الرجل واملـرأة يف اجملتمـع احلـديث      
ــشرطة و  ــضباط ال ــوظفي ل ــة و م ــسلطات العام ــديات ال ــوظفي البل ــشأن م ــضية  ب ــني  ق ــساواة ب امل

 ).51، الفقرة CEDAW/C/LTU/4(اجلنسني 
قــانون تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل حيظــر   ”يفيــد التقريــر الــدوري الرابــع بــأن    - 21

بتفوق أحـد اجلنـسني علـى       يعتقد  الرأي العام   جتعل  الدعاية اإلعالنية عن السلع واخلدمات اليت       
ــنس       ــاس اجلـــ ــى أســـ ــستهلكني علـــ ــني املـــ ــز بـــ ــضاً التمييـــ ــانون أيـــ ــر القـــ ــر؛ وحيظـــ  “اآلخـــ
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CEDAW/C/LTU/4)   وعلى الرغم من أن الدعاية ليست حمايـدة جنـسياً بعـد يف             . )53، الفقرة
ليتوانيا وفقاً للتقرير الرابع، فإن القانون كان حافزاً على تقدمي الـشكاوى وطلـب املـشورة مـن                  

يرجى بيان ما إذا كان باستطاعة املكتب حتديـد اجتـاه إجيـايب             لذا  . املكتب املعين بتكافؤ الفرص   
 مبـا يف ذلـك إحالـة        ،لقائمة على األخالقيات ومـا إذا كانـت تبـذل جهـود إضـافية             حنو الدعاية ا  

 .خمالفات من هذا القبيل إىل احملاكم
ــر الــدوري الرابــع إىل أن هنــاك    - 22 بعــض املهــن الــيت يغلــب فيهــا الطــالب   ”يــشري التقري

واهلندسـة  مثل تكنولوجيـا املعلومـات واهلندسـة والـصناعة والتجهيـز             ...الذكور على الطالبات  
ــة  ــل    املعماريــ ــاك والنقــ ــيد األمســ ــة وصــ ــة واحلراجــ ــاء والزراعــ ، CEDAW/C/LTU/4( “والبنــ

خطـة العمـل املتخـذة لتـشجيع املـرأة علـى            ”نتيجة  عن  فريجى تقدمي معلومات    ). 111 الفقرة
وتقــدمي تفاصــيل عــن أي  ) 194، الفقــرة CEDAW/C/LTU/3 (“مهنــة علميــةاجلّــد يف طلــب 

 . رأة على متابعة الدراسة يف جماالت غري تقليديةمبادرات أخرى لتشجيع امل
. ملمارســة التمــارين والرياضــة  ...حــافزاً أقــل ” تــصف التقــارير الفتيــات بــأن لــديهن  - 23
مـا يكـن أكثـر جديـة      غالبـاً    ،؛ وإضـافة إىل ذلـك     النظافة الـصحية  أشد حرصا على جودة     هنن  إو

فريجـى  ). 125، الفقـرة  CEDAW/C/LTU/4( “الدراسـة يف وبالتايل فـإهنن يـنفقن وقتـاً أطـول        
ــادة مــشاركة الفتيــات يف      تقــدمي معلومــات عــن اإلجــراءات الــيت تتخــذها احلكومــة لتيــسري زي

 ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن النتائج احملققة يف تنفيذ ليتوانيـا ملـشروع            . الرياضة يف املدرسة  
ــالم    ” ــائط اإلعـ ــية ووسـ ــاب الرياضـ ــل يف األلعـ ــرأة والرجـ ــرة CEDAW/C/LTU/4( “املـ ، الفقـ

188.( 
 

 الصحة
ــبلغن مــن العمــر مــا بــني      - 24  عامــاً 25  و15تــبني أن أكثــر مــن نــصف النــساء الــاليت ي
؛ 302، الفقـــرة CEDAW/C/LTU/3(يـــستخدمن أي وســـيلة مـــن وســـائل منـــع احلمـــل       ال

CEDAW/C/LTU/4   ووفقاً للبيانات املستمدة من مؤسسات الرعاية الـصحية،      ).182، الفقرة 
 يف املائـة مـن النـساء الـاليت يف سـن اإلجنـاب وسـيلة        12خدم سوى نسبة ضئيلة قـدرها      ال تست 

الــذي ال تــزال تكثــر ” ويوضــح التقريــر الــدوري الثالــث أن ذلــك هــو الــسبب ؛مانعــة للحمــل
ــا    ــه حــاالت اإلجهــاض يف ليتواني ــرة CEDAW/C/LTU/3( “ألجل ــان فريجــى . )302، الفق بي

يادة التوعية وإتاحة فرص احلصول على وسائل منع احلمـل          اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة لز    
 .منع احلمل جمانيةوسائل  وما إذا كانت مجيع ،سيما يف املناطق الريفية  وال،على نطاق واسع

، CEDAW/C/LTU/3(يعاين أكثر مـن ربـع النـساء احلوامـل الليتوانيـات مـن فقـر الـدم                    - 25
لتنفيـذ  ”عمـا اختذتـه احلكومـة مـن إجـراءات           ة  فريجى تقدمي معلومـات تفـصيلي     ). 320الفقرة  
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علــى النحــو املوصــى بــه يف وذلــك  “هنــج يعــىن بــصحة املــرأة يف مجيــع مراحــل احليــاة بالكامــل 
 .)4(التعليقات اخلتامية السابقة للجنة

ــساعدة مبوجــب         - 26 ــة م ــى وســائل تقني ــا احلــصول عل ــة يف ليتواني حيــق للمــصابني باإلعاق
 2010-2004بوســــــائل تقنيــــــة مــــــساعدة للفتــــــرة    اســــــتراتيجية لتزويــــــد املعــــــوقني   

)CEDAW/C/LTU/4 لمعوقــات الــاليت اســتفدن مــن املئويــة لنــسبة الفمــا هــي ). 162، الفقــرة
هذه االستراتيجية؟ وهل توجد فروق يف أمنـاط االحتياجـات التقنيـة بـني املـرأة والرجـل؟ وهـل                  

  املرتلية؟أو يف أعماهلنأو بعد الوالدة /ل وتقدم أي مساعدة للنساء املعوقات خالل احلم
 

 النساء بعينها من وضع فئات 
يفيد التقرير الدوري الرابع بأن تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة الفقـر واالسـتبعاد            - 27

لألمهات الوحيدات والنساء الـاليت     ”ويل اهتماما خاصاً    ت 2006-2004االجتماعي للفترة   
، CEDAW/C/LTU/4( “ النـساء الـضعيفات    ار بالبـشر وفئـات    يتعرضن للـضرب وضـحايا االجتـ      

عن الطريقة الـيت تعـاجل فيهـا اخلطـة تلـك الفئـات مـن                أوىف  فريجى تقدمي تفاصيل    ). 29الفقرة  
 .النساء واملقاييس احملددة والنتائج احملققة

أعربت جلنـة حقـوق اإلنـسان عـن قلقهـا إزاء الوضـع االجتمـاعي واالقتـصادي ألقليـة                     - 28
). 8، الفقـرة  CCPR/CO/80/LTU(وما تعانيـه مـن فقـر وبطالـة     ضدها مييز الروما واستمرار الت  

التـدابري اهلادفـة الـيت      مـع بيـان     فريجى تقدمي بيانات إحصائية عن وضع النساء والفتيـات الرومـا            
تتخذ ملنع التمييز ضدهن يف التعليم والعمالـة والـصحة واإلسـكان وغريهـا مـن اجملـاالت مبـا يف                     

 .لة األوىل من الربنامج املخصص إلدماج الروما يف اجملتمع الليتواينذلك تقييم نتائج املرح
معلومـــات متعلقـــة بـــاجلهود املبذولـــة إلشـــراك النـــساء الريفيـــات يف الزراعـــة  قـــدمت  - 29

فريجــى تقــدمي ). 191-189، الفقــرات CEDAW/C/LTU/4(  البديلــةالتجاريــةواملؤســسات 
املؤسـسات اجلديـدة وطابعهـا إضـافة إىل احلالـة            مبا فيهـا عـدد       ،معلومات عن تأثري هذه اجلهود    

الــصحية العامــة للنــساء الريفيــات املــسنات وحــصوهلن علــى خــدمات الرعايــة الــصحية اجملانيــة   
 .والفرص االجتماعية والثقافية املتاحة هلن

 

__________ 
 .159املرجع نفسه، الفقرة  )4( 
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 الربوتوكول االختياري
التفاقيــة يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة جلعــل الربوتوكــول االختيــاري    - 30

أغـسطس  /آب 5ليتوانيـا يف    عليـه    القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة الـذي صـدقت             
 . معروفاً على نطاق واسع2004

 


