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 اللجنة املعنية بالقضاء على
 التمييز ضد املرأة  

 
 ١٨النظر يف التقارير املقّدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 التقرير الدوري الرابع للدول األطراف
 
 *توانيايل
 
 
 
 
 
 

 
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣وري الرابع يف توانيا الديتلقت األمانة العامة تقرير ل * 

 ويتم إصدار هذا التقرير دون حترير رمسي  
الـذي نظـرت فيـه اللجنـة         CEDAW/C/LTU/1املقدَّم من حكومـة ليتوانيـا، انظـر         ولالطالع على التقرير األّويل      

الذي نظـرت فيـه      CEDAW/C/LTU/2ولالطالع على التقرير الدوري الثاين، انظر       . يف دورهتا الثالثة والعشرين   
 .CEDAW/C/LTU/3ولالطالع على التقرير الدوري الثالث، انظر . اللجنة يف دورهتا السابعة عشرة
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 حكومة مجهورية ليتوانيا
 ١٠٩٤القرار رقم 

 
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠بتاريخ 

األمـم املتحـدة    بشأن اعتماد التقرير املتعلق مبا مت يف مجهورية ليتوانيا مـن تنفيـذ اتفاقيـة                 
 .للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 فيلنيوس
ــا، إذ تقــوم بتنفيــذ الفقــرة     ــة ليتواني  املعنــون ٢ مــن اجلــدول  ٨٣٦إن حكومــة مجهوري

-٢٠٠٦برنامج حكومة مجهورية ليتوانيـا للفتـرة         تدابري تنفيذ االلتزامات املتعهَّد هبا يف إطار      ”
أكتـــوبر / تـــشرين األول١٧ املـــؤرخ ١٠٢٠رار رقـــم مت اعتمـــاده مبوجـــب القـــالـــذي  ٢٠٠٨
ــا  ٢٠٠٦ ــة ليتوانيـ ، ٤٢٧٣-١١٢العـــدد ) اجلريـــدة الرمسيـــة( الـــصادر عـــن حكومـــة مجهوريـ
من اتفاقية األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                ) ب) (١ (١٨و املادة   ) ٢٠٠٦

ــرأة   ــة عــدد   (ضــد امل ــدة الرمسي ــه بــ  ) ١٩٩٦، ٥٤٩-٢١اجلري ــَصدَّق علي ــم أوال امل  -القرار رق
ــؤرخ ١٠٣٥ ــول١٠ املـ ــبتمرب / أيلـ ــشأن    ١٩٩٥سـ ــا بـ ــة ليتوانيـ ــان مجهوريـ ــن برملـ ــصادر عـ  الـ

اجلريـدة  (التصديق على اتفاقية األمم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                     ”
 :وانيا ما يليقررت حكومة مجهورية ليتفقد ، )١٩٩٥، ١٧٦٤-٧٦الرمسية عدد 

التقريــر الرابـع بـشأن مــا مت يف مجهوريـة ليتوانيـا مــن تنفيـذ اتفاقيـة األمــم       لـى  املوافقـة ع  - ١
 ؛)املرفق(املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

مبهمة تقدمي التقرير املذكور أعاله، وفقـاً لإلجـراء املعتمـد، إىل            تكليف وزير اخلارجية     - ٢
 .األمني العام لألمم املتحدة

 
 جيدمييناس كركيالس  ءرئيس الوزرا
 يوناسبيتراس فيتك  وزير اخلارجية

 مت اعتماده مبوجب
 ١٠٩٤القرار رقم 

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠املؤرخ 
 الصادر عن حكومة مجهورية ليتوانيا



CEDAW/C/LTU/4  
 

07-64511 3 
 

  مجهورية ليتوانيا اتفاقية األمم املتحدةتنفيذالتقرير الرابع بشأن 
 ةللقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ

 مقدمة -أوالً 
 التقريـر  )املشار إليها فيما يلـي علـى أهنـا احلكومـة        (ليتوانيا  هبذا تقدِّم حكومة مجهورية      - ١

الدوري الرابع بشأن مـا مت يف مجهوريـة ليتوانيـا مـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء علـى                
 ١٨مبوجـب املـادة   ) فاقيـة املـشار إليهـا فيمـا يلـي علـى أهنـا االت      (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  

وقد مت إعداد هذا التقريـر باتبـاع املبـادئ          ). املشار إليه على أنه التقرير    (من االتفاقية   ) ب) (١(
التوجيهية والتوصـيات العامـة إلعـداد التقـارير املعتمـدة مـن جانـب جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة                       

مـات املتـصلة بالتقـدُّم الـذي أحرزتـه          ويـضم هـذا التقريـر املعلو      . بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
 إىل الربـع    ٢٠٠٤من الربع األخري من عـام       الواقعة  مجهورية ليتوانيا يف تنفيذ االتفاقية يف الفترة        

 وكـذلك املعلومـات الـيت تقـدَّم طبقـاً للتعليقـات اخلتاميـة للجنـة األمـم                ،٢٠٠٧األول من عـام     
فيمــا يتعلــق بــالتقرير األوَّيل والتقريــر الــدوري املتحــدة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة 

 ٣٠-١٢الثاين الذي قدمته ليتوانيا ونظرت فيهما اللجنة يف دورهتا الثالثة والعـشرين يف الفتـرة             
 مع استكمال املعلومات الواردة يف التقرير الـدوري الثالـث    ، يف نيويورك  ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
مــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد  مجهوريــة ليتوانيــا اتفاقيــة األتنفيــذبــشأن 
 الـصادر   ،٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٥ املؤرخ   ،١٤٩٧ املعتمد مبوجب القرار رقم      ،املرأة

املشار إليـه فيمـا     ) (٢٠٠٤،  ٦٣٩٥-١٧٣اجلريدة الرمسية، عدد    عن حكومة مجهورية ليتوانيا     
 ).يلي بوصفه التقرير الثالث

 االجتمـاعي والعمـل     الـضمان قرير بواسطة اللجنة الـيت أنـشأها وزيـر          ومت إعداد هذا الت    - ٢
 ووزارة التعلـيم والعلـوم      ، ووزارة الـصحة   ، االجتمـاعي والعمـل    الـضمان مع أعـضاء مـن وزارة       

ومت النظــر يف مــشروع التقريــر مــن جانــب  . ووزارة الداخليــة ووزارة اخلارجيــةووزارة العــدل 
املؤسـسات احلكوميـة   عـن  ممـثلني  على   فقط تقتصرال  اليت  جلنة الفرص املتكافئة للمرأة والرجل      

جـرى عـرض مـشروع التقريـر علـى          كمـا    .عـن املنظمـات غـري احلكوميـة       ممثلني  أيضاً    تضم بل
اجتماع اللجنة املـذكورة أعـاله وأتيحـت هلـا          شهدت  منظمات غري حكومية أخرى يف ليتوانيا       

 .فرصة إبداء مالحظاهتا وتعليقاهتا
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 ت املقّدمة طبقاً ملواد االتفاقيةاملعلوما - ثانيا
 ١املادة 

املشار إليه أدناه بوصـفه     (، أدَخل برملان مجهورية ليتوانيا      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٨يف   - ٣
 مجهوريـة ليتوانيـا بـشأن الفـرص املتكافئـة بـني املـرأة               علـى قـانون   تعـديالت وإضـافات     ) الربملان

 علـى أنـه قـانون الفـرص املتكافئـة بـني        املشار إليه أدناه  ) (١٩٩٨،  ٢١٠٠-١١٢والرجل رقم   
 مت،  ٢٠٠٥ويف عـام    .  أي متييز، مباشر أو غري مباشر      حظرمن أجل النّص على     ) املرأة والرجل 

 مت تعريف التمييز يف قانون الفـرص        ٢٠٠٥يوليه  /واعتباراً من متوز  . أيضاً توسيع مفهوم التمييز   
ــرأة والرجــل     ــني امل ــة ب ــم   (املتكافئ ــانون رق ــّدل بالق ــراً املع ــؤرخ ٣٠٤ -عاش ــوز٥ امل ــه / مت يولي

أيـضاً  ليـشمل  ال ليغطي فقـط التمييـز املباشـر وغـري املباشـر والتحـرش اجلنـسي ولكـن                   ) ٢٠٠٥
 .التمييز بني األشخاص على أساس نوع اجلـنس       على  احلّض  أو  التمييز على أساس نوع اجلنس      

س نـوع اجلـنس يـتم       كمـا أن التمييـز علـى أسـا        . وهذه األشـكال مجيعـاً مـن التمييـز مت حظرهـا           
 أو  ، كرامة الشخص وخيلـق    ، أو قد ميس   ،تعريفه بوصفه سلوكاً غري مرغوب به وباعتباره ميس       

وفضالً عن ذلك فقد مت التأكيـد علـى         .  بيئة من التخويف والعداء واإلهانة أو اإليذاء       ،قد خيلق 
ف ُيَعـد  أنه إذا ما جاء التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس متـصالً بوضـع عـائلي أو زواجـي فـسو                     

 . بصورة خاصةاًعمالً متييزي
 وجاء قانون الفرص املتكافئة بـني املـرأة والرجـل           . التمييز منومت كذلك تعزيز احلماية      - ٤
ــه / متــوز٥ املــؤرخ ٣٠٤ -املعــّدل بالقــانون رقــم عاشــراً  (  فــض ليــنص علــى أن ر٢٠٠٥يولي

 الختـاذ قـرار يـؤثر    سلوك متييزي أو رضـوخه هلـذا الـسلوك ال جيـوز اسـتخدامه أساسـاً               لشخص  
 كما عمل القانون على تـضييق االسـتثناء يف تعريـف التمييـز املباشـر فيمـا                  .شخصلعلى ذلك ا  

 فالنــساء املتقاعــدات والرجــال املتقاعــدين يف ،يتعلــق بــاملرأة والرجــل يف ســن املعــاش التقاعــدي
أضــيف قــد ف ذلــك فــضالً عــنو. ُنظــم املعاشــات التقاعديــة املهنيــة ينبغــي أن يكونــوا متــساوين 

بيـع ســلع أو تقــدمي خــدمات بــصورة مقــصورة أو   أن مبعــىن تعريــف التمييــز املباشــر إىلاسـتثناء  
 عنـدما   ، أشخاص من نفس النـوع لـن ُيَعـد متييـزاً مباشـراً علـى أسـاس نـوع اجلـنس                     أساسية إىل 

 وأن تكـون   هـدف مـشروع      مـن خـالل   يكون هذا البيع للسلع أو هذا التقدمي للخدمات ُمَبرراً          
 .مالئمة وضرورية حتقيق هذا اهلدف وسيلة

 )أ (٢املادة 
مت بصورة متسقة إدماج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل والنّص على مـساواة اجلنـسني           - ٥

النــصوص القانونيــة علــى صــعيد نطــاق واســع مــن امليــادين ويف مقدمتــها العمــل          يف صــلب 
الــصدد هــو قــانون مجهوريــة  وأحــدث مــا مت يف هــذا   .والــضمان االجتمــاعي والتعلــيم والعلــم 
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املـشار إليـه فيمـا يلـي علـى          ) (٢٧٦٢-٧٣اجلريدة الرمسية عـدد      (للعمالةدعماً  الصادر  ليتوانيا  
اجلريـدة الرمسيـة    ( بـشأن املـشاريع االجتماعيـة        وقانون مجهوريـة ليتوانيـا    ) العمالةأنه قانون دعم    

ــانون املــ    ) (٢٠٠٤، ٣٥١٩-٩٦عــدد  ــه ق ــى أن ــي عل ــه فيمــا يل ــشار إلي ــةامل ) شاريع االجتماعي
. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥والقوانني األخرى املعتمدة قبل ذلك واليت مت تعديلها أو تنقيحها يف عـامي            

وهذه القوانني عملت من ناحية املبدأ على ضمان املـساواة بـني اجلنـسني مـن الناحيـة القانونيـة                    
ملمارسـة مـن   نـصّب علـى تنفيـذ األحكـام القانونيـة علـى مـستوى ا              يومن مث فإن معظم التركيـز       

خالل برامج ومشاريع وتـدابري خمتلفـة كمـا أن األحكـام املتعلقـة مبـساواة اجلنـسني مت إدماجهـا           
 املعتمـدة بواسـطة قـرار احلكومـة         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ضمن وثيقة الربجمة الوحيدة املتعلقة بليتوانيـا        

) ٢٠٠٤،  ٤٤٨٦-١٢٣اجلريـدة الرمسيـة، عـدد        (٢٠٠٤أغـسطس   / آب ٢ املؤرخ   ٩٣٥رقم  
وكـذلك ضـمن أحـدث وثـائق الربجمـة      ) بوصـفها وثيقـة الربجمـة الوحيـدة     إليها فيما يلي    املشار(

 الظــروف املوائمــة لتمويــل هتيــأت وهبــذا ٢٠١٣-٢٠٠٧للــصناديق اهليكليــة لالحتــاد األورويب 
ــة  ــة    إىلالتــدابري الرامي ــة يف مجهوري  معاجلــة قــضايا مــساواة اجلنــسني ال مــن واقــع ميزانيــة الدول

ولكـن أيـضاً مـن خـالل الـصناديق      ) ملشار إليها فيما يلي على أهنا ميزانيـة الدولـة   ا(ليتوانيا فقط   
 .اهليكلية لالحتاد األورويب

 )ب(
 تـشرين  ٩ ويف   .مت تغليظ العقوبات املطّبقـة يف حالـة التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس                  - ٦

 وتـنص   ٢٤ادة   قانون الفرص املتكافئة بـني املـرأة والرجـل املـ           أضيف إىل ،  ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
على أن أي شخص يعاين من التمييز على أساس نوع اجلـنس أو مـن حتـرش جنـسي أو خالفـه              

 مـن األشـخاص املــسؤولني   أدبيـة يكـون لـه احلـق يف املطالبـة باحلـصول علــى تعويـضات ماليـة و       
-٧٤ عـدد اجلريدة الرمسيـة    (طبقاً لإلجراء الذي مت إرساؤه يف القانون املدين جلمهورية ليتوانيا           

 ).املشار إليه فيما يلي بوصفه القانون املدين ()٢٠٠٠، ٢٢٦٢
بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع     وحـسب   ال لكفالـة املـساواة     ، حالياً اجلهود الرامية   تبذلو - ٧

ومبوجـب القـرار    . أيـضاً علـى أسـاس األمـر الواقـع         لضماهنا  اجملاالت من الناحية القانونية ولكن      
ــم  ــؤرخ ١٠٤٢رقـ ــول٢٦ املـ ــبتمرب/ أيلـ ــدد    (٢٠٠٥ سـ ــة عـ ــدة الرمسيـ ، ٤٢٠٢-١١٦اجلريـ
أقــرت حكومــة مجهوريــة ليتوانيــا برناجمــاً وطنيــاً للفــرص املتكافئــة بــني املــرأة والرجــل  ) ٢٠٠٥
ــرة  ــذ جمموعــة    يتمثــل  و.٢٠٠٩-٢٠٠٥للفت ــامج املؤســسي يف تنفي ــشامل هلــذا الربن اهلــدف ال
نـساء والرجـال يف مجيـع جمـاالت      من التدابري الرامية إىل ضمان الفـرص املتكافئـة بـني ال    متكاملة
جيـري  كمـا  ويتم تنفيذ التدابري الداخلة ضمن هذا الربنامج مـن جانـب مجيـع الـوزارات          . احلياة

ويهـدف الربنـامج   . غري احلكوميـة النسائية هذا التنفيذ يف معظم األحيان بالتعاون مع املنظمات       
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 مـساواة اجلنـسني وضـمان        ومنهجية علـى التـصدي لقـضايا       متكاملةإىل العمل بطريقة متسقة و    
.  املنظور اجلنساين يف مجيع اجملـاالت ومعاجلـة مـشاكل حمـددة يواجههـا النـساء والرجـال                  تعميم

ضمان الفرص املتكافئة للمرأة والرجـل يف جمـاالت         : كما أن التوجيهات الرئيسية للربنامج هي     
 مبـا يف ذلـك مـا        ،وية وضمان احلقوق املتـسا    ،التوظيف والتعليم والعلوم والسياسة وصنع القرار     

 االعتبـارات اجلنـسانية   مراعـاة  مث ، واالجتـار بالنـساء  ،يتم من خالل مكافحـة العنـف ضـد املـرأة       
 مبـا   ،يف جمايل الصحة ومحاية البيئة وتعزيز اآلليات والطرائق املؤسسية الكفيلة مبـساواة اجلنـسني             

املهـام الـيت يتوخاهـا    وكـثري مـن   . يف ذلك دعم القدرات املؤسسية وحتسني إعـداد اإلحـصاءات   
 كما أن عدداً من التدابري مكّرس ملواصـلة تنفيـذ املتطلبـات          ،الربنامج تتواءم مع مبادئ االتفاقية    

فهذا التقرير يـضم كـثرياً مـن املعلومـات املتعلقـة بنتـائج              املطروحة مبوجب االتفاقية وعلى ذلك      
 .تنفيذ هذا الربنامج املتعدد التخصصات

-٢٠٠٥امج الـوطين للفـرص املتكافئـة بـني املـرأة والرجـل للفتـرة           ومن أولويـات الربنـ     - ٨
أجـري يف عـام    ويف إطـار هـذا الربنـامج    . ما يتمثل يف مكافحة العنف املوّجه ضد املرأة    ٢٠٠٩
 لتجربة بلدان خارجيـة يف تطبيـق التـدابري القانونيـة الراميـة إىل عـزل اجلنـاة بعيـداً                حتليل ٢٠٠٦

قوانني الكنديـة واألملانيـة والنمـساوية الـيت حتمـي ضـحايا العنـف                وغطّى التحليل ال   .عن األسرة 
ويف ضـوء النتـائج املـستقاة مـن     .  مناقـشتها مـن أجـل  األسري فضالً عن طرح مقترحـات أّوليـة    

ارجية وأحكام النصوص القانونية املعمول هبـا حاليـاً         اخلدول  الالتحليل املذكور أعاله لتجارب     
 لـضمان محايـة قانونيـة       ٢٠٠٧ من األحكـام القانونيـة يف عـام           عدد ُيصاغيف مجهورية ليتوانيا،    

 إىل لصاحل ضحايا العنف األسري مبا يف ذلك التدابري الـيت تكفـل إجيـاد الظـروف الراميـة        فضلأ
 .عن األسر املتضررة يف هذا الشأنبعيداً إطالة عزل اجلناة 

غـري احلكوميـة    النـسائية    ويوىل املزيد من الدعم للمشاريع املنفَّذة من جانب املنظمـات          - ٩
 ٢٠٠٥ويف عــام .  تقــدمي املــساعدة إىل النــساء الالئــي عــانني مــن العنــف األســري إىلوالراميــة 

 مـشروعاً اسـتهلتها     ١٢يف متويـل    )  ألـف ليتنـا ليتوانيـة      ٨٠بلغ  مب(شارك الربنامج املذكور أعاله     
يا العنـف األسـري   املنظمات غـري احلكوميـة واسـتهدفت تقـدمي املـساعدة االجتماعيـة إىل ضـحا              

 شخـصاً مبـن   ٣٤١وقُدَِّمت اخلدمات االجتماعية والنفسانية والقانونيـة إىل   . والتعامل مع اجلناة  
 عـن الـسلوك   اإلقـالع  من اجلناة الـذين أرادوا  ٢٧ من ضحايا العنف األسري و   ٣١٤يف ذلك   
. وميـة للمنظمـات غـري احلك     مـشروعاً    ٢٠ شـارك الربنـامج يف متويـل         ٢٠٠٦ويف عـام    . العنيف
 امـرأة و    ١ ٢١٢:  شخصاً ١ ٢٤٥ قُدَِّمت اخلدمات االجتماعية والنفسانية والقانونية إىل        كما
املؤقـت واملـأمون إضـافة إىل        لإليواء   بُسبل شخصاً   ١٩١زُود  ومن واقع هذا العدد     .  رجالً ٣٣

 ١ ٩٧٩(وخـدمات اجتماعيـة     )  سـاعة  ٢٤٠(ومشورة قانونيـة    )  ساعة ٧٢٢(نفسانية  مشورة  
 ).ساعة
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وانطالقاً من أن مشكلة العنف ضد املـرأة، وال سـيما العنـف األسـري، مـشكلة مؤملـة                    - ١٠
 عتمــدتا مــن اخلــدمات واملــساعدات،  متكاملــةوأن اجملــين علــيهن حباجــة إىل جمموعــة  للغايــة 

اجلريــدة الرمسيــة  (٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ١ ٣٣٠احلكومــة، بــالقرار رقــم 
مـشار إليهـا فيمـا    ( ملكافحة العنف ضـد املـرأة   استراتيجية وطنية ) ٢٠٠٦،  ٥٤٧٤-١٤٤عدد  

ــا االســتراتيجية   ــى أهن ــي عل ــصلة    ) يل ــدابري ذات ال ــذ للت . ٢٠٠٩-٢٠٠٧إضــافة إىل خطــة تنفي
 ومنهجيـة  متكاملـة ويتمثل هدف هذه االستراتيجية الطويلة األجـل يف العمـل بطريقـة متـسقة و              

وتتمثـل األولويـات الرئيـسية      . ألسري ضد املرأة  على الصعيد الوطين من أجل احلد من العنف ا        
حتسني القاعـدة القانونيـة يف ميـدان مكافحـة العنـف ضـد املـرأة؛ وحتليـل                  : هلذه االستراتيجية يف  

 والعمل بطريقة فّعالة على منع وقوع العنـف        ، العنف األسري ضد املرأة    جماليف  السائدة  احلالة  
من املساعدات لضحايا العنف األسري ضد املـرأة         متكاملة وتقدمي جمموعة    ،األسري ضد املرأة  

 وقـد ُوِضـَعت     .عقوبات على اجلناة مع تعزيز القدرات املؤسسية ذات الصلة        تطبيق ال إضافة إىل   
يـــتم وضـــع تـــدابري تنفيـــذ علـــى أن  ٢٠١٥أهـــداف االســـتراتيجية للفتـــرة املمتـــدة حـــىت عـــام 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٧دابري الفترة  اخلطة األوىل للتفيما تغطياالستراتيجية كل ثالث سنوات 
 .٢٠٠٧تنفيـــذ التـــدابري مبوجـــب االســـتراتيجية املـــذكورة مـــع بدايـــة عـــام وقـــد بـــدأ  - ١١

-IRوألغراض استعراض وحتسني األحكام القانونية، مت إنشاء فريق عامل مبوجـب األمـر رقـم            
ــؤرخ  ٣٥٢ ــول١٣امل ــبتمرب / أيل ــدل   ٢٠٠٧س ــر الع ــن وزي ــصادر ع ــل   . ال ــق العام ــذا الفري  وه
ل عن إجراء حتليل للقوانني احلاليـة ولألحكـام القانونيـة األخـرى جلمهوريـة ليتوانيـا الـيت           مسؤو

 ومـن ذلـك     ،تنظّم طرد اجلناة املتسببني يف أي عنـف أسـري مـن األمـاكن الـيت متتلكهـا األسـرة                   
املـشار  ) (٢٠٠٠، ٢٧٤١-٨٩اجلريـدة الرمسيـة العـدد       (مثالً القانون اجلنائي جلمهورية ليتوانيا    

اجلريـدة الرمسيـة    (وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة جلمهوريـة ليتوانيـا           ) بوصـفه القـانون اجلنـائي     إليه  
ــا   ) ٢٠٠٢، ١٣٤١-٣٧العــدد  والقــانون املــدين وقــانون اإلجــراءات املدنيــة جلمهوريــة ليتواني

ــة العــدد  ( ــدة الرمسي يف ضــوء  و،وعلــى أســاس هــذا التحليــل  .  إخل)٢٠٠٢، ١٣٤٠-٣٦اجلري
ــام القا حت ــل األحك ــرة    لي ــا يف الفق ــشار إليهم ــة امل ــر  ٨نوني ــذا التقري ــن ه ــداد   ، م ــتم إع  ســوف ي

 مبا يف ذلـك التـدابري الـيت    ، محاية قانونية أكثر فعالية لضحايا العنف   مبا يكفل املقترحات الالزمة   
 .ترمي إىل إجياد الظروف اليت تكفل عزالً أطول أمداً للجناة بعيداً عن األسرة

 مـن إجـراءات     متكاملـة جمموعـة   تقـدمي   تيجية مـا يتمثـل يف       ومن أولويات هـذه االسـترا      - ١٢
مـن أهـداف االسـتراتيجية املـذكورة مـا يتمثـل يف       كمـا أن  . الدعم إىل ضحايا العنـف األسـري      

وهـذا اهلـدف يـتم      . ضحايا العنف األسري بُسبل اإليواء اآلمن الالزمـة       املؤقت ل لتزويد  لالسعي  
منظمـة واحـدة علـى األقـل يف كـل مقاطعـة             تنفيذه من خـالل تعزيـز إنـشاء ودعـم مؤسـسة أو              

 وكفالة التعاون بني املؤسـسات املعنيـة   ،لتقدمي اخلدمات االجتماعية إىل ضحايا العنف األسري      
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 ولكفالــة تقــدمي .٢٠٠٧ االســتراتيجية بــدأ يف عــام الــذي تنطــوي عليــهعلمــاً بــأن هــذا التــدبري 
 ٢١سـري ضـد املـرأة، مت اختيـار           من إجراءات املساعدة إىل ضحايا العنف األ       متكاملةجمموعة  

 غري احلكومية عـن طريـق مناقـصة أجريـت            النسائية ملنظماتا أو مشاريع    اتمن مشاريع البلدي  
تـستهدف تزويـد النـساء الالئـي عـانني مـن            الـيت    وجرى تعزيـز تلـك املـشاريع         .٢٠٠٧يف عام   

رة القانونيـة واملـساعدة   العنف األسري بُسُبل املأوى اآلمن وباملساعدة النفسانية الكافية واملـشو        
 ألـف ليتـا ليتوانيـة يف       ٥٠٠ اعتمـاد وقد مت   . االجتماعية وغري ذلك من صنوف الدعم املطلوب      

 .ميزانية الدولة لدعم هذه املشاريع وجيري اإلفادة عن نتائج تنفيذ تلك املشاريع سنوياً
ــساء الالئــي تعرّ    ٢٠٠٤ومنــذ عــام  - ١٣ ــيح خــط هــاتفي ســاخن جمــاين لــصاحل الن ضــن ، أت

ــة    ،للــضرب ــة الدول ــل هــذا اخلــط مــن ميزاني ــتم متوي ــة   ، وي ــساعدة االجتماعي ــديره مركــز امل  وي
 تـشرين   ٢ املـؤرخ    ١٠٥٤رقـم   وعلـى النحـو الـوارد يف قـرار احلكومـة            . والنفسانية يف كليبيـدا   

 ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢ املـؤرخ    ١٣٣٠ واملعدِّل للقرار رقـم      ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
بشأن إقـرار االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد             ( مجهورية ليتوانيا    الصادر عن حكومة  

، ٤٣٤١-١٠٦ العـدد    ،اجلريدة الرمسية  (“٢٠٠٩-٢٠٠٧خطة تدابري التنفيذ للفترة     ”املرأة و 
بواسطة اهلـاتف   )  ساعة يومياً  ٢٤(مساعدة متخصصة متواصلة    فلسوف ُيكفل تقدمي    ) ٢٠٠٧
 . فصاعدا٢٠٠٨ً كل أحناء البالد من عام  النساء املعّرضات للضرب يفمن أجل

على أن اجلهود الرامية ملكافحة العنف ضد املرأة لـن تكـون فّعالـة مبـا يكفـي إال إذا مت                      - ١٤
تطبيــق علــى  فقــط يقتــصرإيــالء االهتمــام الكــايف للتعامــل مــع مــرتكيب هــذا العنــف حبيــث ال    

ن أهـداف االسـتراتيجية مـا يتمثّـل     ومـ . فّعالـة وأيضاً وضع تدابري بديلـة  يشمل  العقوبات ولكن   
ــشطة          ــز أن ــف وتعزي ــرتكيب العن ــى م ــأثري عل ــوخى الت ــيت تت ــة ال ــدابري البديل ــق الت يف حتــسني تطبي

 ويف إطـار تنفيـذ      .عـن الـسلوك العنيـف     اإلقـالع   الذين يريـدون    اجلناة  املنظمات اليت تتعامل مع     
ــدابري مبوجــب االســتراتيجية،    ــشاريع  مت دعــم الت ــام ســتة م ــع    ٢٠٠٧يف ع مكّرســة للتعامــل م

ليتـا  ألـف    ١٠٠مرتكيب العنف الذين يرغبون يف اإلقالع عن السلوك العنيف مع اعتمـاد مبلـغ               
 . يف ميزانية الدولة لدعم تلك املشاريعليتوانية
وتؤّدي املنظمات النسائية غري احلكومية دورها جيـداً يف ميـدان مكافحـة العنـف ضـد                  - ١٥
 مـا يتمثـل يف دعـم األنـشطة التنظيميـة الراميـة إىل منـع وقـوع                  ومن أهداف االستراتيجية   .املرأة

 وكفالة التعاون الوثيق بني مسؤويل إنفاذ القوانني واملؤسـسات الـيت      ،العنف األسري ضد املرأة   
 فـــضالً عـــن تنفيـــذ ،تقـــدِّم املـــساعدات القانونيـــة واالجتماعيـــة والنفـــسانية والطبيـــة للـــضحايا 

 مـشروعاً تـستهدف   ٣١وهنـاك  .  العنـف األسـري ضـد املـرأة     يف التعامـل مـع    املتبعةاإلجراءات  
مت دعمهـا   وقـد    املنظمات النسائية غري احلكوميـة       وتقوم على تنفيذها  مكافحة العنف ضد املرأة     
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 ٤٠٠ مت اعتمـاد   كمـا ٢٠٠٧هـذه املـشاريع مـع هنايـة عـام      من املقـرر إجنـاز   و. ٢٠٠٧يف عام   
 . املشاريعتلك  يف ميزانية الدولة لتعزيزليتا ليتوانية ألف 
وتقوم املنظمات النـسائية علـى أمـر التنفيـذ النـاجح للمـشاريع الـيت تـدعمها الـصناديق                     - ١٦

ويف الفتـرة   . الدولية الرامية إىل منع وقوع العنف ضد املرأة وتقدمي املساعدة إىل ضحايا العنـف             
 دول   بالتعـاون مـع شـركاء مـن        “مركز املعلومـات عـن قـضايا املـرأة        ”، قام   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥

ــشمال األورويب  ــة ودول ال ــون   حبــر النوردي ــذ املــشروع املعن ــق بتنفي ــل املمارســات  ”البلطي حتلي
حبــر البلطيــق ومشــايل مــن  دول ٥اجليــدة وتنميــة ُســبل التعــاون ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف  

ملنع ومكافحة العنف ضـد     ) ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤(يف إطار برنامج اإلجراءات اجملتمعية      “ أوروبا
) دافـين الثـاين   برنـامج   (ل والشباب والنساء وحلمايـة الـضحايا والفئـات املعرضـة للخطـر              األطفا

األورويب  الصادر عـن الربملـان األورويب واجمللـس    EC/٨٠٣/٢٠٠٤املعتمد مبوجب القرار رقم    
، ٥، اجمللــد ٥، النــسخة اخلاصــة يف ليتوانيــا، الفــصل  OJ 2004 (٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢١يف 

ر هـذا املـشروع، مت إنـشاء أفرقـة عاملـة وطنيـة يف كـل بلـد لتجمـع بـني                       ويف إطا ). ١٥صفحة  
عدد من املؤسسات احلكومية وغري احلكومية املشاركة مباشرة يف مكافحة العنف ضـد النـساء               

 بلطيقية ملكافحة العنـف ضـد       -نشئت شبكة تعاون نوردية     أ ونتيجة هلذا املشروع،     .واألطفال
ــرأة ــن م  .امل ــة م ــشبكة مدعوم ــذه ال ــغ     وه ــادات ســنوية تبل ــة باعتم ــة الدول ــا آالف ١٠يزاني  ليت
 .ليتوانية
ملـشورة  ا، ما برح مركـز املعلومـات الـسالف الـذكر يقـّدم خـدمات                ٢٠٠٤ومنذ عام    - ١٧

املنفّـذ بالتعـاون   “ املشورة واملعلومات القانونية للنساء ” للنساء يف إطار مشروع      اًالقانونية جماني 
 املـشورة القانونيـة   إسـداء ويستهدف هذا املشروع . ساء يف أوسلومع مركز املعونة القانونية للن   

 لـديهن إمكانـات احلـصول    دون أن تتـوافر ) وال سيما الالئي عانني من العنف األسري      (للنساء  
ة معنيّـ  أو لتـوجيههن إىل مؤسـسات        ،على املعلومات القانونيـة ألسـباب اقتـصادية أو اجتماعيـة          

 . تقدمي املساعدة هلنهاأخرى ميكن
يعملـون  الـذين   ضباط الـشرطة    فـ  ، جيري دعم ُسبل منـع وقـوع العنـف ضـد املـرأة             كما - ١٨

خــدمات محايــة حقــوق الطفــل واالختــصاصيني     (بالتعــاون مــع املؤســسات املعنيــة األخــرى     
ال ينفكـون عـن املـشاركة يف أنـشطة          ) ئيةاالجتماعيني يف عنابر اإلقامة ومراكز األزمـات النـسا        

املفتــشون التــابعون للــشرطة احملليــة مراقبــة األشــخاص الــذين  يواصــل فيمــا   التربويــة-املــشورة 
 ذات  املنـاطق  مث يسجلون البيانات اخلاصـة هبـم يف ملفـات            ،يتسببون غالباً يف اندالع املنازعات    

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتــرة .  وهــذه امللفــات يقــوم علــى أمرهــا مفتــشو الــشرطة احملليــة،الــصلة
مــن ســوف ”بعنــوان  التعليمــي -ع الوقــائي و املــشرشــارك رئــيس مفوضــية شــرطة كليبيــدا يف
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الذي بدأته دائـرة محايـة حقـوق الطفـل التابعـة إلدارة كليبيـدا احملليـة ومراكـز أزمـات                     “ حيميين
 ويف إطـار هـذا املـشروع ألقيـت حماضـرات علـى       .الطفل وهو يستهدف األسر املعّرضة للعنـف      
 ويف إطـار  .العقوبـات البدنيـة  ديلـة عـن   األسـاليب الب اآلباء الذين يسلكون سـبيل العنـف بـشأن         

 ملخـاطر اجتماعيـة واألسـر الـيت     املعّرضـة اُألسر على عمليات تفتيش مفاجئة   متت  هذا املشروع   
 .قاصرين أطفاالً ترعي
لنيــــوس يف املــــشروع الــــدويل  ي، شــــارك ضــــباط شــــرطة مدينــــة ف ٢٠٠٦ويف عــــام  - ١٩

بـادر  ! الصمتح بعد اليوم إزاء مؤامرة      ساَم ال تَ  -قف  ” الفنلندي املعنون    -الالتفي  /البولندي
ومت تنظـيم حلقـات     . “أوالً باالتصال بضباط الشرطة بوصفهم حلفاء ضـحايا العنـف األسـري           

ــد مــشارك ملناقــشة احلاجــة     ــضافر اجلهــود  إىل دراســية يف كــل بل  مكافحــة العنــف  مــن أجــل ت
وظلـت ليتوانيـا   . كوميـة األسري واتباع الطرائق اجلديدة للوقاية والتعاون مع املنظمات غـري احل    

ــا      ــرأة الـــيت أطلقهـ ــد املـ ــة العنـــف ضـ ــة مكافحـ ــشاركة يف محلـ ــشرين ورويباأللـــس اجملمـ  يف تـ
 ولتنفيـذ   .عكـستها أهـداف االسـتراتيجية     فقـد   أهـداف هـذه احلملـة       أمـا    .٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 ذات تـدابري تربويـة ووقائيـة وغريهـا مـن التـدابري         اختـاذ    االستراتيجية على    تنصتلك األهداف،   
 وقد بدأ تنفيـذ هـذه التـدابري مـع بدايـة عـام               .محالت التوعية ضد العنف   شّن  الصلة مبا يف ذلك     

 .٢٠٠٩ على أن يستمر حىت عام ٢٠٠٧
تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت التابعــة لــوزارة الداخليــة إدارة ومــن واقــع بيانــات  - ٢٠

 وقعـن ضـحايا علـى يـد أزواجهـن            امرأة ٤٦٤بشأن النساء من ضحايا األعمال اإلجرامية فإن        
كمـا   سنة أو ما فوقهـا   ٣٠منهن يف سن     ٧٤ نسبة   وكانت. ٢٠٠٥أو من يعاشروهن يف عام      

دوهنـا    سـنة ومـا   ٣٠يف املائـة منـهن يف سـن          ٧٥ امـرأة كانـت نـسبة        ٤٤٨  ٢٠٠٦شهد عـام    
 ). من املرفق٢ و ١انظر اجلدولني (

 ومبوجـب   .فحـة العنـف ضـد املـرأة        قانون خـاص ملكا    مشروعوتتواصل اجلهود لوضع     - ٢١
 الــصادر عــن جملــس الربملــان،  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٣ املــؤرخ ١٣١٥القــرار رقــم 

مـا يتـصل   مـع  فريـق عامـل لوضـع مـسّودة إطـار مفهـومي للحمايـة مـن العنـف األسـري                 أُنشئ  
 ويتمثـل الغـرض مـن اإلطـار        .على األحكـام القانونيـة ذات الـصلة       أدخلت  بذلك من تعديالت    

 لـصدور قـانون عـن مجهوريـة ليتوانيـا      الـسبيل املفهومي للحمايـة مـن العنـف األسـري يف متهيـد         
املــشار إليــه فيمــا يلــي بوصــفه قــانون احلمايــة مــن العنــف ( العنــف األســري مــنبــشأن احلمايــة 

ومــا يتــصل بــه مــن تعــديالت علــى (قــانون احلمايــة مــن العنــف األســري مــن شــأن و) األســري
ــة األ  ــصلة األحكــام القانوني ــشكيل) خــرى ذات ال ــالني حلقــوق    ت ــة الفّع ــاذ واحلماي  قاعــدة اإلنف

 .اإلنسان اجلوهرية بغية القضاء على العنف األسري
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 )ج(
 الذين يتـضررون بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة مـن جـّراء                 ،من حق النساء والرجال    - ٢٢

أو حتـرش    ، أو مـن حتـّرش قـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس               ،متييز سواء على أسـاس نـوع اجلـنس        
انتــهاك وقــوع  أن يقــّدموا شــكوى لــدى أمــني املظــامل املعــين بــالفرص املتكافئــة بــشأن ،جنــسي

 وعنـد االقتـضاء قـد يـتم         . شهر واحد  خاللالشكوى املقدمة   ويتم التحقيق يف    حلقوق املساواة   
 وما برح مكتب أمني املظامل املعين بـالفرص املتكافئـة حيقـق يف            .  آخر اً التحقيق شهر  جلمتديد أ 

 ٢٠٠٥ ومعظـم الـشكاوى يف عـامي         .٢٠٠٥شكاوى بشأن التمييز على أسس شىت منذ عام         
 شـكوى   ٣٣ قُـدِّمت    ٢٠٠٥ويف عام   .  كانت بشأن التمييز على أساس نوع اجلنس       ٢٠٠٦و  

ساس نـوع اجلـنس منـها ثـالث شـكاوى مت تقـدميها بـشأن حتـّرش جنـسي؛                    أبشأن التمييز على    
وقد فرض مكتب أمني املظـامل املعـين        .  على التوايل  ٢  و ٢٩ كان الرقمان مها     ٢٠٠٦ويف عام   

بالفرص املتكافئة عقوبات على انتـهاكات قـانون الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل حبـق أربعـة                    
ــام  أ ــخاص يف عـ ــام   ٢٠٠٥شـ ــد يف عـ ــد شـــخص واحـ ــصلة  . ٢٠٠٦ وضـ ــرارات املتـ ــا القـ أمـ

 مـن الـشكاوى، ُوجَِّهـت     يف املائـة ٣٠بالنـسبة إىل حنـو      : بالشكاوى األخرى فجاءت كما يلي    
 عـن   اإلقالع يف املائة من الشكاوى األخرى مت حث اجلناة على           ٣٠إنذارات وبالنسبة إىل حنو     

يف  و. ذي الــصلةسلوك املرفــوضاإلقــالع عــن الــأو املتــساوية قــوق احلالتــصرفات الــيت تنتــهك 
أدلـة موضـوعية     أوقفت التحقيقات نظراً لعدم توافر       ، يف املائة من الشكاوى األخرى     ٣٠حالة  

 .تثبت أن االنتهاكات قد حدثت بالفعل
 إىل التوجـه وألي شخص متضرر من جّراء التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس احلـق يف             - ٢٣

ويف ضـوء بيانـات إدارة   . ليس فقـط إىل مكتـب أمـني املظـامل املعـين بـالفرص املتكافئـة               واحملاكم  
مباشـرة بـالتمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس            احملاكم الوطنية مل يتم التحقيق يف أي قـضايا تتـصل            

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ احملاكم الوطنية يف الفترة أمام
 )د(

 قانون الفرص املتكافئة بني املـرأة والرجـل، فـإن علـى الـسلطات               على حنو ما يقضي به     - ٢٤
واملؤسسات العامة أن تكفل، ضمن اختصاصها، ضمان احلقـوق املتـساوية للمـرأة والرجـل يف                

 من جانب تلك اجلهـات مـع وضـع وتنفيـذ            إقرارهاانونية اليت يتم صياغتها و    مجيع النصوص الق  
 .الربامج والتدابري الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرصة بني النساء والرجال

 )هـ(
عمــدت التعــديالت الــيت أُدِخلــت علــى قــانون الفرصــة املتكافئــة بــني املــرأة والرجــل،     - ٢٥

إىل ) ٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٥ املـــؤرخ ٣٠٤ -راً القـــانون رقـــم عاشـــ (٢٠٠٥املعَتَمـــد يف عـــام 
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 ويفرض القـانون    . تكافؤ الفرصة بني املرأة والرجل     بأن يكفل التشديد على واجب رب العمل      
واجباً على رب العمل باختاذ التدابري الرامية إىل محاية املوظف من املعاملة العدائية ومن النتـائج                

 .ى املوظف من التمييزشكول إساءة معاملة تتم كرد فعلالسلبية وأي 
 )و(

املعـين بـالفرص املتكافئـة دالئـل خـالل حتقيـق           عندما يتـوافر لـدى مكتـب أمـني املظـامل             - ٢٦
 يتعـارض مـع   اً قانونيـ اًيـد بـأن مثـة نـص    ، ومبـا يف  متييز على أسـاس نـوع اجلـنس        بوقوعالشكاوى  

ئمـة وإخطارهـا بـأن       فلـه احلـق يف خماطبـة املؤسـسة املال          ،مبدأ الفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل        
األمثلـة كـل سـنة حـدث     من  ١٠و ٨ وهناك ما يتراوح بني .ُتلغي أو ُتَعّدل هذا النص القانوين   

 ضــرورة إلغــاء أو تعــديل النــصوص القانونيــة الــيت تنتــهك ّبــه إىلنفيهــا أن املكتــب املــذكور قــد 
 .احلقوق املتساوية للمرأة والرجل

 ٣املادة 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥طين للفرص املتكافئة للمرأة والرجـل للفتـرة         باإلضافة إىل الربنامج الو    - ٢٧

ــة      ــادين املختلف ــسني يف عــدد مــن املي ــساواة اجلن ــضايا م ــاِلج ق ــذي يع ــرامج أخــرى  ،ال ــاك ب  فهن
 وتنص على تدابري راميـة إىل كفالـة مـساواة اجلنـسني مبـا يف              ،اعتمدهتا احلكومة وجيري تنفيذها   

 إىلومـن هـذه الـربامج األخـرى الـيت ترمـي             . ذلك تـدابري خاصـة مـن أجـل حتـسني حالـة املـرأة              
 املنظــور اجلنــساين يف مــسار األنــشطة الرئيــسية مــا يــشمل يف مجلــة أمــور االســتراتيجية   مراعــاة

الوطنية لتخفيف اآلثار النامجة عـن شـيوخة الـسكان وقـد مت اعتمادهـا مبوجـب قـرار احلكومـة                      
) ٢٠٠٤،  ٩٥-٣٥٠١ عـدد    اجلريـدة الرمسيـة    (٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٤ املؤرخ   ،٧٣٧رقم  

الــيت اعتمــدهتا احلكومــة بــالقرار ) نيــة بالـسكان عامل(واالسـتراتيجية الوطنيــة للــسياسة الدميغرافيــة  
، ٥٧٩٥-١٥٩اجلريـدة الرمسيـة عـدد        (٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ املؤرخ   ١٣٥٠رقم  

 ٥٦١ - املعتمــد بــاألمر رقــم خامــسا  ٢٠٠٧لعــام والربنــامج الــوطين لــألم والطفــل  ) ٢٠٠٤
، ٣١٠٧ - ٧٧اجلريدة الرمسية عـدد     ( والصادر عن وزير الصحة      ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٥املؤرخ  
 الـــذي اعتمدتـــه ٢٠٠٨-٢٠٠٥وبرنـــامج منـــع ومكافحـــة االجتـــار بالبـــشر للفتـــرة  ) ٢٠٠٧

-٦٥اجلريــدة الرمسيــة عــدد    (٢٠٠٥مــايو / أيــار١٩ املــؤرخ ٥٥٨احلكومــة بقرارهــا رقــم   
٢٠٠٥، ٢٣٣٣(. 

ــر  - ٢٨ ــم ار ومبوجــب الق ــؤرخ ١٢٧٠رق ــاين ٢٢ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدة  (٢٠٠٥ن اجلري
، اعتمدت حكومة مجهورية ليتوانيـا برناجمـاً وطنيـاً لتنفيـذ            ٢٠٠٥،  ٥٠١٩-١٣٩الرمسية عدد   
ومن أهداف هـذا الربنـامج دعـم الـشراكات وتنفيـذ ترتيبـات عمليـة أكثـر                  . لشبونةاستراتيجية  

 عـرض  مع حتسني كفاءة العمـل وضـمان         ،صحية وآمنة و  مالئمةمرونة مبا يكفل ظروف عمل      
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 العمل املاهرة وزيادة حراك العمالة الداخلي وتعزيز الـتعلُّم مـدى احليـاة وكفالـة                من قوة أفضل  
ويـتم تنفيـذ هـذه      . التدريب األوَّيل املهين واملتواصل وحتسني املواءمة بني العمل واحلياة األسرية         

ميــدان عالقــات العمــل وسياســات  يف  هبــا األهــداف مــن خــالل حتــسني التــشريعات املعمــول  
 مع حتسني ترتيبات العمل وتنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز األشكال املرنة من التنظـيم               التوظيف

املـساعدات التربويـة لكفالـة      تقدمي  يف جمال التعليم فيما قبل املدرسة وما قبل املرحلة االبتدائية و          
 وإجياد الظروف اليت تكفـل لألشـخاص        ،لك الدراسة تعليم األطفال ورعايتهم وانتظامهم يف س     

الـيت  االجتماعيـة   املشاركة يف سـوق العمـل مـع تعزيـز املـسؤولية        ،من ذوي االلتزامات األسرية   
 .تتحملها الشركات وتطوير األعمال املالئمة لألسرة

ــم      - ٢٩ ــرار رق ــة، مبوجــب الق ــا اعتمــدت احلكوم ــؤرخ ١٠٠٢كم ــول١٣ امل ــبتمرب / أيل س
 مــن ٢٠٠٦-٢٠٠٥، تــدابري للفتــرة )٢٠٠٥، ٤٩٠١-١١٢يــدة الرمسيــة عــدد اجلر (٢٠٠٥

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتمـاعي للفتـرة        
تعزيــز قــدرات هــذه مــع  مــن اجلمهــور األشــد حرمانــاًإىل حتــسني حالــة معظــم الفئــات وترمــي 
وهـذه التـدابري تتـوخى حتقيـق أهـداف          .  االجتمـاعي  احلد من الفقر واالستبعاد   من أجل   الفئات  

 لــيس فقــط ،تزويــد النــساء والرجــال الــذين ينتمــون إىل الفئــات الفقــرية واملــستبعدة اجتماعيــاً   
 ولكن أيضاً بالفرص اليت تتاح هلـم مـن أجـل احلـصول     ،بالسلع املادية أو باخلدمات االجتماعية  

تلـيب املعـايري العامـة      هلـم    مـساكن    هتيئةجلودة و على التعليم املالئم وتلقي خدمات صحية عالية ا       
 فـضالً عـن تـوفري ظـروف عمـل آمنـة وصـحية وإتاحـة إمكانيـة االختيـار والتـأثري علـى                         ،املرعية

ى اهتمــام خــاص لألمهــات  ويــولَ. عمليــات صــنع القــرار يف معظــم امليــادين املهمــة مــن احليــاة   
ــا      ــضحايا االجت ــذاء ول ــي تعرضــن لإلي ــساء الالئ ــدات وللن ــسائية   الوحي ــات الن ــشر وللفئ ر يف الب

 .املستضعفة
املـشار إليهـا فيمـا      (ومن واقع بيانات إدارة اإلحصاء التابعة حلكومـة مجهوريـة ليتوانيـا              - ٣٠

اليت أجرت دراسة استقصائية عن الـدخل واألحـوال املعيـشية يف            )  اإلحصاء إدارةيلي على أهنا    
 يف املائـة ومل يـأت هـذا خمتلفـاً     ٢١بة ، فإن خطورة إصابة النساء بـالفقر بلغـت نـس          ٢٠٠٥عام  

 ٢٠إىل حٍد كبري عن خطورة إصابة الرجال بالفقر وقد كانـت النـسبة يف احلالـة األخـرية هـي                     
ــة ــالفقر     . يف املائ ــة علــى احلــد مــن خطــورة اإلصــابة ب وقــد ســاعدت االســتحقاقات االجتماعي

ــابة خطـــورة علـــى أن  .بـــني الرجـــال والنـــساء واختالفهـــا  ــالفقر قبـــلاإلصـ  احلـــصول علـــى بـ
وقفـت  حيـث ت االستحقاقات االجتماعية اختلفت بني الرجال والنـساء مبعـدل نقطـتني مئـويتني      

 . يف املائة بالنسبة للرجل٢٥ يف املائة بالنسبة للمرأة و ٢٧عند نسبة 
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-٩٨اجلريدة الرمسيـة عـدد       (٢٠٠٧سبتمرب  / املؤرخ أيلول  ٩٤٨ومبوجب القرار رقم     - ٣١
ــرة   اعتمــدت احل) ٢٠٠٧، ٣٩٧٧ ــدابري للفت ــة خطــة ت ــذ   ٢٠١٠-٢٠٠٨كوم ــن أجــل تنفي  م

: الــيت ترمــي إىل) الــسكانية(رعايــة األســرة يف إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للــسياسة الدميغرافيــة 
ــادة   للمــرأة الــيت تكفــل الــشباب ووضــع ترتيبــات عمــل مالئمــة وخلــق الظــروف    توظيــف زي

ــاة األســرية    ــة   وحتــسني ،والرجــل التوفيــق بــني العمــل واحلي ــة الطفــل واخلــدمات التعليمي  ،رعاي
 وضــمان ســالمة ،وتطــوير قــدرات اُألَســر علــى التــصدي للمــشاكل الــسيكلوجية واالجتماعيــة

 واحلــد مـن الفقــر واالســتبعاد  ،األطفـال وتعزيــز اختيـار املــساكن بالنــسبة لألسـر ذات األطفــال   
 يف احلاجـة إىل دعـم        وحتليـل تطـورات وعوامـل املواليـد بـني اُألسـر والبـتّ              ،االجتماعي لُألسـر  

 . وتبّني املسؤولية املشتركة بني اجملتمع واملؤسسات من أجل تعليم األطفال،اُألسر
ــة     وتعــد - ٣٢ مــساواة اجلنــسني يف مجيــع اجملــاالت هــدف الربنــامج الــوطين للفــرص املتكافئ

يـة  تغـيري الـصور النمط    :  وهو يتوخى إجناز املهام التاليـة      .٢٠٠٩-٢٠٠٥للمرأة والرجل للفترة    
 وخلــق الظــروف الــيت تتــيح  ،اجلامــدة بــشأن أدوار الرجــل واملــرأة يف احليــاة االقتــصادية للــبالد 

اخلدمـة العـسكرية احملترفـة وواجبـات        وبـني   للمرأة والرجل التوفيق بني العمـل واحليـاة األسـرية           
ن سـوق   عـ  مث حتسني الفرص املتاحة للمرأة إلعادة بدء حيـاة مهنيـة بعـد غيـاب طويـل                   ،األسرة

 وحتسني الفرص املتاحة للمـرأة لبـدء وتطـوير       ، وإتاحة فرص االستخدام للنساء املسّنات     ،عملال
اركة االقتـصادية الفّعالـة للمـرأة وحـث أربـاب العمـل       ش وتعزيـز املزيـد مـن املـ    ،مشروع جتاري 

ــساء   دفــععلــى  ــسبة للرجــال والن ــشراكة ، أجــور متــساوية عــن العمــل املتــساوي بالن  ودعــم ال
 ،ير حوار اجتماعي من خـالل كفالـة املـساواة بـني اجلنـسني يف سـوق العمـل                  االجتماعية وتطو 

ــضايا ودمــج  ــيم النظــامي وغــري النظــامي    ق ــسني يف التعل ــساواة بــني اجلن  وضــمان الوصــول  ،امل
 وتطوير املهـارات وتعزيـز الفـرص املتاحـة للمـرأة مـن              ،األفضل للمرأة إىل التعليم واحلياة املهنية     

 ودعم املشاركة الفّعالـة للمـرأة يف احليـاة االجتماعيـة            ،صنع القرار أجل شغل مناصب اإلدارة و    
 وحتسني القاعدة القانونية القائمة من أجل النص على عزل أطـول أجـالً بعيـداً عـن               ،والسياسية

 وكـذلك دعـم مـشاريع املنظمـات         ،وتنظيم آليـة إنفـاذ القـوانني      ألي فرد يرتكب جرماً     األسرة  
راكز األزمات الرامية إىل تقدمي املساعدة االجتماعيـة لـضحايا          غري احلكومية وخاصة مشاريع م    

 ،ملـرأة والرجـل   ا والتـصدي ملـشاكل حمـددة يف جمـال صـحة             ،العنف األسري والتعامل مع اجلناة    
توقع للحياة للرجال مبعىن تـضييق اهلـّوة الفاصـلة بـني متوسـط أجـل                امل إطالة األجل والسعي إىل   

 وتعزيز الوعي بشأن تنظـيم األسـرة وقـضايا الـصحة اإلجنابيـة               والتثقيف ،احلياة للرجال والنساء  
املنظور اجلنساين يف مـسار األنـشطة الرئيـسية حلمايـة      تعميم وكفالة ،وخاصة يف املناطق الريفية 

ــة          ــة ومؤســساهتا واملؤســسات التعليمي ــة والبلدي ــسلطات املركزي ــني ال ــاون ب ــز التع ــة وتعزي البيئ
ــة    ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــسني   والعلمي ــساواة اجلن ــل م ــا يكف ــة   ، مب ــم اآللي ــسعي إىل دع  وال
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 ودعـم  ،ات والبلـدي اتاملؤسسية إلنفاذ تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل علـى مـستوى املقاطعـ             
ــرأة        ــة تكــافؤ الفرصــة بــني امل قــدرات املــستخدمني املــدنيني وغريهــم مــن املــوظفني علــى كفال

ــاذ ال   ،والرجــل ــانون والنظــام    وحتــسني مهــارات املدرســني ومــسؤويل إنف ــوظفي الق ــوانني وم ق
 والعمل على املـستوى الـدويل علـى نـشر           ،وأخصائيي البيئة فيما يتعلق بقضايا مساواة اجلنسني      

 وإجـراء تقيـيم متوّسـع للتطـورات الـيت           ،جتربة ليتوانيا يف كفالة الفرص املتكافئة للمرأة والرجل       
مـات اإلحـصائية مفـّصلة حـسب         وحتـسني مجـع وإتاحـة املعلو       ، مركـز املـرأة والرجـل      تطرأ على 

نوع اجلنس بالتعاون مع املؤسسات األخرى وسائر املنظمات غـري احلكوميـة ومجـع املعلومـات         
يـتم متويلـها مـن واقـع ميزانيـة          فتـدابري تنفيـذ هـذا الربنـامج          أما .وإجراء الدراسات االستقصائية  

 .الصناديق اهليكلية التابعة لالحتاد األورويبإضافة إىل الدولة 
-٢٠٠٥وقد أفضى تنفيـذ الربنـامج الـوطين للفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل للفتـرة                    - ٣٣

 بطالـة املـرأة وتقلـيص       ختفـيض حجـم   زيادة مستوى استخدام املـرأة و     :  إىل نتائج إجيابية   ٢٠٠٩
اهلـوة  تقلّـصت    ومن واقـع بيانـات إدارة اإلحـصاء          .اهلوة الفاصلة بني استخدام الرجال والنساء     

 يف املائـة يف عـام       ٥,٣ إىل   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٧,٦من  جمال العمالة   الرجل يف   بني املرأة و  
 يف املائـة يف  ٦١ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام  ٥٩,٤ كما زاد معدل توظيف املرأة من       ،٢٠٠٦

 الــذي مت وضــعه يف اســتراتيجية لــشبونة ٢٠١٠ وهبــذا فــاق اهلــدف املتــوخى لعــام ٢٠٠٦عــام 
باملقارنـة   (٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٨,٣دل بطالة املرأة فقد اخنفـض مـن         أما مع )  يف املائة  ٦٠(

 أي دون معدل بطالـة الرجـال        ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥,٤ليصبح  )  يف املائة للرجال   ٨,٢إىل  
وقـد باتـت املـرأة اآلن وقـد     )  يف املرفـق ١٢ و ١١ و ١٠ و  ٩انظـر اجلـداول     ) ( يف املائة  ٥,٨(

 فـضالً عـن حتـسني الفرصـة لبـدء      ،مـل وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة        أتيح هلا مزيد من فـرص الع      
 مـن فـرص إجيـاد عمـل أو بـدء            الـة بـصورة فعّ  وتـستفيد النـساء حاليـاً       . وتطوير مشروع جتـاري   
 مـديري األعمـال التجاريـة ال ميثـل      بـني ومع ذلـك فـإن نـصيب النـساء          . مشروع جتاري خاص  

تقـصائية للمؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة         يف املائة علـى حنـو مـا توضـحه دراسـة اس             ٢٦سوى  
ــات املكتــب اإلحــصائي   . ٢٠٠٦أجرهتــا إدارة اإلحــصاء يف عــام   ــع بيان  للجماعــاتومــن واق

ــة  ــر املطروحــةاألوروبي ــدَّم  يف التقري ــان األورويب    املق ــس الربمل ــة إىل جمل ــن املفوضــية األوروبي م
 فــإن ليتوانيــا حتتــل ،٢٠٠٦عــام واللجنــة األوروبيــة االقتــصادية واالجتماعيــة وجلنــة املنــاطق يف 

 . االســتخدام الفاصــلة بـني الرجــال والنــساء يف االحتــاد األورويب مــن حيـث ثغــرة املركـز الرابــع  
 .يتوانيا املركز الثامن يف االحتاد األورويبتشغل لومن واقع معدل استخدام النساء املسّنات 

 ومـن   . وواجبـات العمـل    وتطرأ حتسينات كذلك على أحوال التوفيق بني حياة األسرة         - ٣٤
 املركـز الثـاين    ليتوانيـا  خالل معدل استخدام النساء ذوات األطفال دون الثانية عـشرة، احتلـت           

 املواضـيع   ضـمن  أولويـة عليـا يف ليتوانيـا         هلـا وهذه القـضية    . ٢٠٠٦يف االحتاد األورويب يف عام      
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يف جمــال الفــرص ة اجلماعــات األوروبيــالثمانيــة األخــرى الــيت تــستحق الــدعم يف إطــار مبــادرة  
وهذه املبادرة قدمت الدعم لسبعة مشاريع تركّـز علـى التوفيـق بـني العمـل        ).ايكوال(املتكافئة  

 يف سوق العمل من خالل اختـاذ ترتيبـات أكثـر           الرجل واملرأة  وعلى إعادة دمج     ،وحياة األسرة 
 مليـون ليتـا   ٩,٢أتـيح حنـو   قـد  و. مرونة وكفاءة يف العمل وتنفيذ تدابري للدعم يف هذا املضمار   

يــتم  منــوذج ملوقــع عمــل مالئــم لألســرة وضــعليتوانيــة لتمويــل تلــك املــشاريع الــيت مت مبوجبــها  
ــا  مـــشروعاً ٢٠دعم تلقـــى الـــ، ٢٠٠٦ويف عـــام . ٢٠١٣-٢٠٠٧تطبيقـــه يف الفتـــرة  تتوالهـ

 واملنظمـات األخـرى مـن الـصندوق االجتمـاعي           ،غري احلكومية النسائية  واملؤسسات  ملنظمات  ا
 وهـذه املـشاريع اسـتهدفت       . مليون ليتا ليتوانية هلـذا الغـرض       ١٣,٢ الذي أسهم مببلغ     األورويب

املــسّنات والنــساء الــاليت كــن حباجــة إىل إعــادة بــدء   النــساء ، وبالــذات املــرأةتعزيــز اســتخدام 
 مـع تعزيـز املـشاركة املتوازنـة جنـسانياً يف صـنع              ، يف السلك املهين عقب إجازة أمومة      االخنراط
تغـيري األمنـاط اجلامـدة التقليديـة بـشأن أدوار الرجـال والنـساء يف النـشاط االقتـصادي                     و ،القرار

 .ور بني الرجال والنساءج األفقي يف سوق العمل وتضييق هّوة األالتمييزتقليل و
 بلغـت وقـد   . ويف ليتوانيا ما زال مستوى تعليم املرأة أعلـى مـن مـستوى تعلـيم الرجـل                 - ٣٥

نـسبة   و٢٠٠٥ يف املائـة عـام   ٥٩,٩نـسبة   املعاهـد العليـا يف ليتوانيـا    حصة املرأة يف الدراسـة يف   
لعـام  للجماعـة األوروبيـة      بيانات املكتـب اإلحـصائي    ومن خالل   . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦٠

 سـنة وتركـت املدرسـة قبـل         ٢٤ و   ١٨ نصيب املـرأة الـيت يتـراوح عمرهـا بـني             ما زال  ٢٠٠٦
 يف املائـة للنـساء      ٧: يف حالة الرجـل   أقل بكثري من نظريه     األوان دون أن حتّصل التعليم الثانوي       

 بدرجــة  عــدد هــؤالء النــساء ، اخنفــض٢٠٠٠وباملقارنــة مــع عــام  .  يف املائــة للرجــال١٣,٣و
 ٢٤ و   ١٨نـصيب النـساء الالئـي يتـراوح عمـرهن بـني             أمـا    .أسرع عن نظريه يف حالة الرجال     

اخنفـض  فقـد   وي يف هـذه الفئـة العمريـة         سنة وتركن الدراسة قبل األوان دون حتصيل تعليم ثـان         
 يف ١٨,٥مــن احلــصة املقابلــة للرجــال  يف املائــة بينمــا اخنفـضت  ٧ يف املائــة ليــصبح ١٤,٩مـن  

 . يف املائة١٣,٣املائة إىل 
. ويتم كذلك تدعيم قدرات املوظفني املدنيني على التـصدي لقـضايا مـساواة اجلنـسني               - ٣٦

ــرة  ــضايا مــساواة اجلنــسني للمــوظفني     مت تنظــيم دورة٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفت ــة عــن ق  تدريبي
 موظـف يف دورات  ٣٠٠، شـارك حنـو   ٢٠٠٦ويف عـام  . املدنيني التابعني لكثري مـن الـوزارات      

 .تدريبية مت تنظيمها يف إطار مشاريع خمتلفة
قـد كفـل     و . يف ليتوانيـا    غري احلكوميـة   كما جيري تدعيم التعاون مع املنظمات النسائية       - ٣٧

، ٨٨٣-٢٣اجلريدة الرمسية، عـدد      (٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٣ املؤرخ   ١٩٨ة رقم   قرار احلكوم 
ملنظمـات غـري احلكوميـة للنـساء والرجـال يف جلنـة الفـرص               يف ا  العضوية احلقيقية    ُسبل) ٢٠٠٧
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 وعمالً بلوائح اللجنة فإن رجال ونساء املنظمات غري احلكوميـة هلـم             .املتكافئة للنساء والرجال  
وقـد فّوضـت    .  ممثلني لدى اللجنة املـذكورة     ٤تقل ويف تفويض ما يصل إىل       احلق يف اخليار املس   

 لـدى اللجنـة كمـا أن التـشكيل الشخـصي            هـا املنظمات غري احلكوميـة النـسائية اثنـتني مـن ممثلي          
 ١٣١-١ -للجنة املعنية بالفرص املتكافئة للمرأة والرجل مت اعتماده مبوجب األمـر رقـم ألـف                

اجلريـدة الرمسيـة،     (٢٠٠٤مـايو   / أيار ١٤والعمل بتاريخ   جتماعي   اال الضمانالصادر عن وزير    
وقــد مّولــت احلكومــة املــؤمتر النــسائي الليتــواين الرابــع املكــّرس   ). ٢٠٠٧، ٢١١٤-٥٤عــدد 

ــة للمــؤمتر النــسائي الليتــواين األول   وحــضر املــؤمتر النــسائي الرابــع  . لالحتفــال بالــذكري املئوي
 كمـا أن الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة           ،اء الـبالد   امـرأة مـن مجيـع أحنـ        ٢ ٠٠٠يزيد على    ما

نـشر نتـائج املـؤمتر يف املُـدن الـصغرية           ل قّدم الـدعم املـايل       ٢٠٠٩-٢٠٠٥للمرأة والرجل للفترة    
 اجتماعـات حـضرها     تقـد  وعُ مدينـة  ٢٢وخالل محلة النشر هذه جرت زيارة       . املناطقجبميع  

. تمعات الريفية واملنظمـات غـري احلكوميـة       النساء والرجال إضافة إىل اجمل     من   ١ ٠٠٠أكثر من   
ومل يقتصر الغـرض األساسـي يف هـذا الـصدد علـى نـشر نتـائج املـؤمتر ولكـن تعـدى إىل تعزيـز                          

.  للفرص املتكافئـة للنـساء والرجـال علـى مـستوى احلكـم الـذايت احمللـي                 عمقألاواقعي  التنفيذ  ال
لدولة لدعم عـضوية املنظمـات النـسائية        ويتم إدراج اعتمادات سنوية يف امليزانية ضمن ميزانية ا        

ــا ضــمن   ــضغط يف ليتواني ــسامجاعــة ال ــئية الن ــشاركة املنظمــات   . ة األوروبي ــدعم مل ــّدم ال كمــا قُ
 .“املـرأة والرجـل والدميقراطيـة     ”وحبر البلطيق   األورويب  النسائية يف املؤمتر الرابع لدول الشمال       

 ظلـت ميزانيـة الدولـة تـدعم        ٢٠٠٥ام  ومنـذ عـ   . لنيـوس ي ُعِقد هذا املـؤمتر يف ف      ٢٠٠١ويف عام   
 البلطيقية للمنظمات النسائية غري احلكوميـة مـن أجـل مكافحـة العنـف      -الشبكة النوردية هذه  

 .املوّجه ضد املرأة
املنـشور  يـورد    و .حسب نوع اجلـنس   املصّنفة  كذلك تطرأ حتسينات على اإلحصاءات       - ٣٨

 عــن إدارة اإلحــصاء يف عــام الــصادر) ٢٠٠٥املــرأة والرجــل يف ليتوانيــا، ”اإلحــصائي املعنــون 
العنف واجلرميـة   بـ ، تتعلـق     باإلضافة إىل معلومـات     مؤشرات رئيسية حسب نوع اجلنس     ٢٠٠٦

 يف ذلـك    تـصنيفها ويف ضوء احتياجات املستخِدمني، فإن هـذه البيانـات يـتم            . األسرةيف نطاق   
 .املنشور حسب املقاطعة والبلدية والدولة العضو باالحتاد األورويب

. وحتظى إجنازات ليتوانيا يف ميدان مساواة اجلنسني بتقييم إجيايب علـى الـصعيد الـدويل               - ٣٩
الذي نشره املنتدى االقتـصادي العـاملي مـع          ، القائمة يف العامل بني اجلنسني     اتالفجوويف تقرير   

وليتوانيــا ضــمن أفــضل الفئــات بــني الــدول اجلديــدة       التفيــا  تــصنيف، مت ٢٠٠٦عــام هنايــة 
 .٢١ وحظيت ليتوانيا باملرتبة ١٩حظيت التفيا باملرتبة : ءاألعضا
على أن أفـضل اعتـراف بإجنـازات ليتوانيـا يف ميـدان مـساواة اجلنـسني جـاء متمـثالً يف                       - ٤٠

القرار الذي مت التوصل إليه بتوافق مشترك بني آراء ممثلـي حكومـات الـدول األعـضاء باالحتـاد                   
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ــوم  ــانون األول١١األورويب يـ ــسمرب / كـ ــذ    (٢٠٠٦ديـ ــه منـ ــرى مفعولـ ــد سـ ــانون ١٨وقـ  كـ
ــاين ــاير /الث وســوف يكــون  . لنيــوسيبإنــشاء املعهــد األورويب ملــساواة اجلنــسني يف ف  ) ٢٠٠٧ين

ملـــساواة اجلنـــسني تابعـــة لالحتـــاد ة بامعنّيـــاملعهـــد األورويب ملـــساواة اجلنـــسني وكالـــة مـــستقلة 
وإىل األوروبيـة  ماتيـة إىل املفوضـية    املعلو- على أن يقدم هذا املعهد املساعدة التقنيـة   ،األورويب

مجــع وتنــسيق وحتليــل مــع قــضايا مــساواة اجلنــسني الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب بــشأن 
 املنظـور اجلنـساين     لتعمـيم املعلومات والبيانـات اإلحـصائية والبحثيـة وتطـوير األدوات املنهجيـة             

 .٢٠٠٨ملعهد أعماله يف عام يبدأ ا، على أن وتنظيم املؤمترات والفعاليات وما إىل ذلك
 املنظــور اجلنــساين يف اجملــاالت املختلفــة مــن خــالل عــدد مــن  تعمــيم موضــوع يعــاجلَو - ٤١

 .اليت تنفذها املنظمات النسائية غري احلكومية واملؤسسات واملنظمات العامـة واخلاصـة           املشاريع  
 صــندوق االبتكــار عــدوُي .تطــوير مــساواة اجلنــسني علــى املــستوى احمللــي إىل وُتعطــى األولويــة 

اللـذان  االجتماعي وائتالف املنظمات غري احلكومية مـن أجـل محايـة حقـوق اإلنـسان للمـرأة،                  
ويتـوىل  .  مـن بـني أنـشط املنظمـات النـسائية يف هـذا امليـدان               ، يف إطار تنسيق الصندوق    يعمالن

قـضايا  شة  ملناقـ  يف مجيـع املقاطعـات        سـنوية   االجتماعي تنظيم موائد مـستديرة     االبتكارصندوق  
ــاءة علــى اتجيمــع وينــسق املعلومــات الــواردة ويطــرح اقتراحــ  ، كمــا أنــه مــساواة اجلنــسني  بّن

وكـثري  . احلكومة فيما يتعلق مبشاكل مساواة اجلنسني الـالزم التـصدي هلـا علـى الـصعيد احمللـي                 
أيــضاً مــن الــصناديق متــوَّل مــن املــشاريع ال يــتم متويلــها فقــط مــن خــالل ميزانيــة الدولــة ولكــن 

كمـا أن مـساواة اجلنـسني يـتم     . اهليكلية التابعة لالحتـاد األورويب أو مـن صـناديق دوليـة أخـرى           
 تعمــيم: املــساواة مــن أجــل التنميــة احملليــة” مــن خــالل مــشروع الــصعيد احمللــيعلــى  معاجلتــها

دعمه الصناديق اهليكلية يف االحتاد األورويب إضـافة إىل         ت الذيو“ املنظور اجلنساين يف البلديات   
 ويـتم تنفيـذه بواسـطة مكتـب أمـني           ٢٠٠٧-٢٠٠٦املـشروع الفتـرة     يغطـي    و. ميزانية الدولـة  

 .املظامل املعين بفرص املساواة بالتعاون مع وزارة الضمان االجتماعي والعمـل وشـركاء آخـرين     
 املنظـور اجلنـساين     تعمـيم التـدريب علـى مهـارات       : وهذا املشروع يتوخى حتقيق الغايات التالية     

 اجلنـسانية يف سياسـات      الوعي باجلوانـب  العمل على مستوى البلديات وزيادة      الل  خوحتسينها  
 .مساواة اجلنسنيوضرورة اإلدارة احمللية وتبين حوار بشأن مزايا 

 ٤املادة 
 ١الفقرة 

 الشروط القانونيـة املـسبقة يف مجهوريـة ليتوانيـا مـن أجـل تطبيـق التـدابري                   استخداثمت   - ٤٢
مـن  ) ٦) (٤ (٢وعلى النحو املنصوص عليـه يف املـادة   . ساواة اجلنسني اخلاصة الالزمة إلنفاذ م   

قــانون الفــرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل، فــإن التــدابري اإللزاميــة احملــددة واملرحليــة الراميــة إىل    
 الـيت سيـصار إىل وقـف العمـل     ،التعجيل باملساواة على أساس األمر الواقع بني الرجال والنـساء  
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احلقــوق املتــساوية والفــرص املتكافئــة علــى أســاس األمــر الواقــع للنــساء    هبــا فــور التوصــل إىل  
 تطبيـق هـذه التـدابري اخلاصـة         فـإن ومـع ذلـك     .  لن ُتَعّد متييزاً على أساس نوع اجلـنس        ،والرجال

 .على مستوى املمارسة ما زال أمراً خالفياً
تـدابري اخلاصـة ال   فال.  قانونيـة اًأسـباب مـا يـشكل   ومن أسباب قصور تطبيق هذه التدابري      - ٤٣

 ولكن خرباء القانون الدستوري يرون أن وضع تـدابري خاصـة            ،بد من إقرارها يف قانون خاص     
-٣٣اجلريــدة الرمسيــة عــدد (يف قــانون مــا رمبــا يــشكّل تعارضــاً مــع دســتور مجهوريــة ليتوانيــا  

 يف  وإلنفـاذ املـساواة بـني اجلنـسني       ). املشار إليه فيما يلـي بوصـفه الدسـتور        ) (١٩٩٢،  ١٠١٤
 يـرى  ومع ذلـك     . القوانني يف منت جمال السياسة طُرَحت بالفعل مقترحات لوضع تدابري خاصة         

خرباء القانون الدستوري، إن من شأن قانون يطرح حصة للمرشـحني مـن جـنس واحـد علـى                   
ــع        ــدأ الدســتوري الــذي يقــضي باملــساواة بــني مجي الربملــان أن يــشكل تعارضــاً مباشــراً مــع املب

ُصـلب  تـدابري خاصـة يف      ك فقد اقترحوا تعديل الدسـتور أوالً قبـل وضـع             وعلى ذل  .األشخاص
ى وقــد تلقّــ. ساواة حبكــم األمــر الواقــع بــني الرجــال والنــساءاملــالقــانون مــن أجــل التوصــل إىل 

مكتب أمني املظامل املعين بالفرص املتكافئـة شـكوى بـشأن إمكانيـة تطبيـق التـدابري اخلاصـة ومت                 
 . يتم إثبات أي انتهاك يف هذا الشأن هذه الشكوى حيث أنه ملفضر

ويف نظام التعليم العايل يف ليتوانيا ال تطبق أي تدابري خاصة لتكفل مساواة مـن حيـث                  - ٤٤
كفل الظروف املتساوية يف ليتوانيا للرجال والنساء علـى        ُتبل   ،األمر الواقع بني الرجال والنساء    

التقـــّدم إىل نفـــس يف  و،ج التعليميـــةاختيـــار املهنـــة والدراســـة ضـــمن نفـــس املنـــاه يف الـــسواء 
ــى اِملــ       ــرص احلــصول عل ــافؤ ف ــن تك ــضالً ع ــات ف ــشهادات   َناالمتحان ــيم وال ــية والتعل ح الدراس

 .الدراسية والدراسات العليا وما إىل ذلك
 ٥املادة 

 )أ(
-٢٠٠٥من املهام الرئيسية للربنامج الـوطين للفـرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل للفتـرة         - ٤٥

ل يف تغـيري الـصور النمطيـة التقليديـة اجلامـدة بـشأن أدوار الرجـال والنــساء يف         مـا يتمثـ  ٢٠٠٩
 بالتعـاون مـع مركـز    اً تنظـيم حلقـات دراسـية   ولتنفيذ هذه املهمة يتم سنوي. النشاط االقتصادي 

لنيــوس ملــوظفي مفتــشية العمــل التابعــة للدولــة ومؤســسات   يالدراســات اجلنــسانية يف جامعــة ف 
وتـستهدف احللقـات الدراسـية تغـيري الـصور          . الـشركاء االجتمـاعيني   سوق العمل والبلديات و   

النمطيــة والقوالــب اجلامــدة بــشأن دور الرجــل واملــرأة يف النــشاط االقتــصادي ممــا يــؤثر علــى     
 واألجـور  العمالـة  الرجـال والنـساء ويـؤدي إىل توسـيع اهلـّوة الفاصـلة يف جمـال               توظيفإمكانية  

 .ساءواملركز االقتصادي بني الرجال والن
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 املنظمــات ا مــشروعاً قامـت هبـ  ١٩ دّعمـت وزارة الثقافـة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـرة   - ٤٦
غري احلكومية لتعزيز املواقف غري النمطية جتاه أدوار الرجال والنساء ومن مث ُرِصـد مـن ميزانيـة                

 . ليتا ليتوانية لدعم هذه املشاريع٣٧ ٠٠٠الدولة 
 بتنفيـذ عـدد مـن بـرامج     للمعلمـني املهنية مية لتنا قام مركز   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة    - ٤٧

ــة        ــة والثقافي ــة االجتماعي التأهيــل الــيت مشلــت مواضــيع مــن قبيــل القــضاء علــى األمنــاط التمييزي
 علـى تعلـيم األسـرة ويف جمـال تـبين الفهـم الـسليم ألدوار ومـسؤوليات                املؤثرةالتربوية  والتدابري  
حتليـل  ”،  ) التعلـيم املدرسـي العـام      مدرسين   م ٨٠حضره  “ تنمية املهارات احلياتية  ”: اجلنسني

اإليـذاء البـدين    ”،  ) التعلـيم العـام    مدرسـي  من   ١٢٠(“ برنامج التعليم األسري والثقافة اجلنسية    
ــال   ــسي لألطف ــايل واجلن ــن ١٠٠(“ واالنفع ــام مدرســي م ــيم الع ــساعدة إىل  ”، ) التعل ــدمي امل تق

التمييـز االجتمـاعي فيمـا بـني        ”،  ) مـن التربـويني االجتمـاعيني      ٢٠(“ األطفال املعّرضني لألذى  
 ٤٠ (“تعزيز دافعية األطفال واملراهقني مـن أجـل احليـاة الكاملـة والتعلـيم             . األطفال واملراهقني 

 ).الفينالتربويني االجتماعيني يف جمال التعليم العام وصائيني ألخامن مدرسي الصفوف و
ــة واجلامــدة    - ٤٨ ــة املقولب ــز فــرص احلــصول علــى    وت،ومــن أجــل تغــيري املواقــف النمطي عزي

 نفـسانياً ضـمن البلــديات   - مكتبـاً تعليميــاً  ٥٣ ، أنـشئ املـساعدة الـسيكولوجية ورفـع كفاءهتــا   
وهــذه اخلــدمات تقــّدم . وهــي تعمــل بكامــل طاقتــها وتــستخِدم أعــداداً متزايــدة مــن املــوظفني  

 ظــائفوكمــا تعكــف املنــشآت التربويــة علــى إنــشاء .  إىل األطفــال واألســر واملــدارسةاملــشور
لتربــوي اجتمــاعي وأخــصائي نفــساين ومــساعد معلّــم وغــري هــؤالء مــن االختــصاصيني الــذين   

ومثة دور مهم يف تشكيل األمنـاط الـسلوكية الثقافيـة يـضطلع             . يقدمون املساعدة يف هذا الشأن    
علـى التقيـيم الـذايت    بـدورهم   اً كـبري اً أثـر  العـاملني باملـدارس   سائر  لـ  كمـا أن     ،به مدرسو الصف  

 .بني صفوف األطفالف الذاتية واملعار
ويستلزم األمر بذل املزيد من اجلهد وتكريس املزيد من الوقـت لتغـيري األمنـاط املقولبـة              - ٤٩

ستخَدم الـصناديق اهليكليـة التابعـة لالحتـاد األورويب     تُـ  وللتصدي هلذه املـسألة      .التقليدية اجلامدة 
مؤســسات البحــوث وغريهــا مــن    لــدعم املــشاريع املنفّــذة مــن جانــب املنظمــات النــسائية و      

الـصور  ”املشروع اجلاري تنفيذه حتـت عنـوان   يف هذا املضمار، املشاريع أجنح  ومن  . املنظمات
املنفّـذ مـن    “ نظام الرصـد والتعلـيم املتوّسـع      : النمطية اجلامدة ألدوار اجلنسني يف جمال التوظيف      

ــام  ــام ٢٠٠٦ع ــابع    ٢٠٠٨ إىل ع ــسانية الت ــة  بواســطة مركــز الدراســات اجلن ــوسيفجلامع . لني
ــصورة متناســقة و     ــل اهلــدف مــن هــذا املــشروع يف العمــل ب ــةويتمث ــى تغــيري القوالــب  مهني  عل

التقليدية النمطية اجلامدة للجنسني اليت ينجم عنـها أثـر سـليب علـى الفـرص املتكافئـة بـني املـرأة                  
 .والرجل يف ميدان العمالة
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فئـة بـدور فّعـال بوصـفه منـّسقاً أو           ويضطلع مكتـب أمـني املظـامل املعـين بـالفرص املتكا            - ٥٠
 وترمـي إىل تغــيري  ، املـشاريع الـيت يـتم تنــسيقها بواسـطة املنظمـات األخـرى      بالنـسبة إىل شـريكاً  

الــصور النمطيــة اجلامــدة بــشأن دور املــرأة والرجــل يف اجملتمــع وصــور كــل منــهما يف وســائل    
يجيات االبتكاريـة لتثقيـف   االسـترات ” مـا حيمـل عنـوان    ومن هـذه املـشاريع     .اإلعالم اجلماهريية 

ــا       ــة عملي ــرص املتكافئ ــدأ الف ــذ مب ــاعيني ســعياً إىل تنفي ــشركاء االجتم ــذه مركــز   “ ال ــذي ينف ال
ويتــوخى املــشروع حتقيــق  .٢٠٠٧-٢٠٠٦معلومــات اســتخدام املــرأة يف كاونــاس يف الفتــرة  

س نـوع   مظـاهر للتمييـز علـى أسـا       إزاء أي   تعزيز الوعي العام ودعـم التـسامح        : األهداف التالية 
 وتغــيري املواقــف النمطيــة اجلامــدة حنـو أدوار الرجــال والنــساء يف اجملتمــع وحنــو الفئــات  ،اجلـنس 

ــسبة لألطفــال    ،املــستبعدة املختلفــة  وتــشجيع الرجــل علــى االضــطالع مبــسؤولية متــساوية بالن
 .وتغيري مواقف أرباب العمل حنو النساء بوصفهن فئة مهددة باخلطر

 اإلذاعـة  بـرامج مني املظامل للفرص املتكافئة مشاركة فّعالة يف        ويشارك موظفو مكتب أ    - ٥١
تنظـيم اجتماعـات مـع اجلمهـور     يف ملـساواة النـساء والرجـال و   اليت يتم بثها تروجيـاً   والتليفزيون  

املـرأة   ويقومـون بتحليـل صـورة        .فضالً عن تنظـيم حلقـات دراسـية وغـري ذلـك مـن الفعاليـات               
دور الرجـال    اجلماهريية إضافة إىل التطورات اليت تطرأ على         والرجل املقّدمة يف وسائل اإلعالم    

 كمــا يتعــاونون علــى تنظــيم دورات التــدريب لــضباط الــشرطة    ،والنــساء يف اجملتمــع احلــديث 
 .وموظفي السلطات العامة واحمللية بشأن مسألة مساواة اجلنسني

رأة التـابع  مركـز أزمـات املـ   ” ما برحت املؤسـسة الـيت حتمـل عنـوان           ٢٠٠٦ومنذ عام    - ٥٢
نفــذ ت) املــشار إليــه فيمــا يلــي بوصــفه مركــز أزمــات املــرأة مبقاطعــة كونــاس  (ملقاطعــة كونــاس 

ــون   ــشروع املعن ــدة       ”امل ــة اجلام ــصور النمطي ــى ال ــضاء عل ــن خــالل الق ــسني م ــساواة اجلن . “م
ويستهدف هذا املشروع كفالة الفرص املتكافئة للنساء والرجال يف األنـشطة املهنيـة واجملتمعيـة            

 خــالل تغــيري الــصور النمطيــة اجلامــدة بــشأن أدوار النــساء والرجــال يف احليــاة االقتــصادية   مــن
أهم األدوار بـ  يـضطلعون أما الفئة اليت يستهدفها املشروع فهي األشخاص الذين قـد   . باملقاطعة

ويف . يف تغيري هذه الصور النمطيـة اجلامـدة بـشأن أدوار النـساء والرجـال يف احليـاة االقتـصادية                   
تـشكيل  ”سيياي املـشروع املعنـون      كنة نفسها أطلق مركز استخدام ومعلومات املرأة يف أني        الس

املهارات االجتماعيـة للمـرأة ومهنتـها هبـدف حتـسني وضـعها االجتمـاعي واسـتقالهلا وتقييمهـا               
 .“اإلجيايب للذات

ــه دور أيــضاً يف تــشكيل     - ٥٣  وألن اإلعــالن ميثــل ســبيالً مــن ُســبل اإلعــالم اجلمــاهريي فل
وحيظــر قــانون الفــرص املتكافئــة للمــرأة والرجــل اإلعــالن عــن الــسلع    . صــورة املــرأة والرجــل 

واخلدمات اليت من شأهنا أن حتمـل اجلمهـور العـام علـى تكـوين رأي يقـضي بـأن جنـساً بعينـه                        
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 كمــا حيظــر القــانون التمييــز بــني املــستهلكني علــى أســاس نــوع    ،متفــوق علــى اجلــنس اآلخــر 
 .إلعالن يف ليتوانيا ليس حمايداً حىت اآلن من الناحية اجلنسانية ومع ذلك فإن ا.اجلنس
 ٩ اإلعالنـات الـيت يـتم إذاعتـها عـن الـسلع واخلـدمات          منالشكاوى  نسبة  وقد بلغت    - ٥٤

يف املائة من مجيـع الـشكاوى املقدمـة إىل مكتـب أمـني املظـامل املعـين بـالفرص املتكافئـة يف عـام                         
 وهذه اإلعالنات كثرياً ما تصّور املرأة يف إطارٍ مـن           .٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٠ وحنو   ٢٠٠٥

القوالــب النمطيـــة اجلامــدة مبعـــىن أهنـــا تــربز أجـــزاء معّينــة مـــن اجلـــسم وتؤكــد علـــى عنـــصر      
خملوق سهل االنقياد وينقصه الذكاء وال يتمتع سوى بالقـدرة          االستضعاف وتقدمها يف صورة     

 يتم معادلة املرأة يف كثري من األحيان باألشـياء          ويف هذه اإلعالنات  . على إغراء الرجل وغوايته   
إمـا أن ختتـار املُنـَتج املعلَـن عنـه أو ختتـار        : ومن ذلك مـثالً أن اإلعالنـات تطـرح خيـاراً          املقتناة،  

وبصورة خاصة فإن أجزاء من جسم املرأة كثرياً مـا يـتم معادلتـها ومقارنتـها مـع                  . ةامرأة جذاب 
 موضـع   ازالمـ التـصوير الـذي ال حيتـرم املـرأة يف اإلعالنـات              ومثـل هـذا      .املنتجات املعلن عنـها   

 .غري احلكوميةالنسائية أو من جانب املنظمات النساء شكوى سواء من جانب فرادى 
وبعد أن يبّت مكتب أمني املظامل املعـين بـالفرص املتكافئـة يف شـكوى مـا، فإنـه يعمـد                     - ٥٥

و صــاحب اإلعــالن ذاتــه بــشأن الطــابع   مثــل هــذا اإلعــالن املــسيء أ مــصممدائمــاً، إىل إنــذار 
وهكـذا فـإن أصـحاب     . التمييزي لإلعالن مـع حماولـة تفـسري مـضمون اإلعـالن غـري األخالقـي               

 كــثرياً مــا يستــشريون املكتــب مقــدماً بــشأن أخالقيــة اإلعالنــات الــيت   مــصمميهااإلعالنــات و
تجـات املعلـن   تـصوير املن أسـاليب   ويناقـشون كـذلك كيفيـة ابتكـار اإلعـالن و           ،يزمعون نـشرها  

عنها حبيث ال ُيحَمل اجلمهور العام على تكوين رأي يفيد بأن مثة فئة بعينها مـن األفـراد أكثـر                     
 .تفوقاً من الفئات األخرى

 )ب(
ُتبذَل جهود من أجل إقـرار املـسؤولية املتكافئـة بـني املـرأة والرجـل يف تنـشئة أطفاهلمـا                     - ٥٦

جــاء ، ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١ويف . ق األســرةفــضالً عــن التقــسيم املتكــافئ للواجبــات يف نطــا  
-٦٤اجلريدة الرمسيـة عـدد   (سريان التعديالت على قانون مجهورية ليتوانيا بشأن قانون العمل          

-املعـّدل بالقـانون رقـم عاشـراً    ) (املشار إليه فيما يلي بوصفه قـانون العمـل  ) (٢٠٠٢،  ٢٥٦٩
 الرجـل   حيـصل ى إمكانية أن    وهذه التعديالت تنص عل   ) ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨ املؤرخ   ٦٦٠
 ميكـن للرجـل أن      ، من قانون العمـل    ١٧٩ومنذ ذلك احلني، وعمالً باملادة      . إجازة والديه على  

بـدأ   ٢٠٠٦يوليـه  / متـوز ١ويف . يقوم بإجازة والديه لفترة شهر واحد مـن تـاريخ مولـد الطفـل     
نظـام الـدفاع     أحكـام على بعض مواد قانون مجهوريـة ليتوانيـا بـشأن           أدخلت  العمل بتعديالت   

معّدالً بالقـانون رقـم     ) ١٩٩٨،  ١٣٢٥-٤٩عدد  (اجلريدة الرمسية    .الوطين واخلدمة العسكرية  
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الت علــى إمكانيــة أن يتمتــع يالتعــدتــنص و) ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٨ املــؤرخ ٦٦٢ -عاشــراً
 .باإلجازة الوالدية الرجال الذين ينخرطون يف سلك اخلدمة العسكرية املهنية

ــرة   وخــالل اإلجــ  - ٥٧ ــذكورة يف الفق ــة امل ــة   ٥٦ازة الوالدي ــدفع اســتحقاق والدي  أعــاله، ُي
اجلريـدة  (عمالً بقانون مجهورية ليتوانيا بشأن الـضمان االجتمـاعي يف حالـة املـرض واألمومـة                 (

مؤّمنـاً عليـه طبقـاً      : ولألب استحقاق والدي إذا ما كان     . ٢٠٠٠،  ٣٥٧٤-١١١الرمسية عدد   
إجـازة  علـى   طبقاً لإلجراء الوارد يف القـوانني      كان حيصل، أو  من ذلك القانون،    ) ١ (٤للمادة  

 عـن  أو إذا كـان مـشموالً بتـأمني اجتمـاعي            ،والدية إىل أن يبلغ الطفل شهراً واحداً مـن العمـر          
ملرض واألمومة ملدة سبعة أشـهر علـى األقـل يف غـضون فتـرة األشـهر األربعـة والعـشرين الـيت                       ا

ويف الوقـت احلاضـر     .  له أو إذا كان متزوجاً من أم الطفل         بالنسبة أبوةتسبق مباشرة أول حالة     
فهناك مشروع قانون حيل حمل الشرط األخري ليشمل اآلبـاء الـذين ليـسوا متـزوجني مـن والـدة                    

 يف املائة من املرتب التعويـضي للمـستفيد مـن           ١٠٠ويصل استحقاق الوالدية إىل نسبة      . الطفل
 يف الـسنة اجلاريـة      املـشمول بالتـأمني   لث الدخل   االستحقاق لن يقل عن ث    كما أن    .االستحقاق

إجـازة  علـى   رجـالً  ٣ ٠٨٥ حـصل وقـد  . املطبَّق يف الشهر الذي مت فيه منح اإلجازة الوالديـة       و
 يف النــصف األول مــن عــام    ٤ ٢٠٧ إضــافة إىل  ٢٠٠٦والديــة يف النــصف الثــاين مــن عــام      

٢٠٠٧. 
ــة إىل رجــ    - ٥٨ ــة  وإذا كــان مــن املــستحيل إعطــاء إجــازة والدي ال اخلدمــة العــسكرية املهني

ــسكرية  املنخــرطني  ــات تباشــر يف وحــدة ع ــة عملي ــسكرية أو    دولي ــدة الع ــع الوح ــسبب موق ب
احتياجاهتا اجلاهزية فلسوف ُيدفَع له مرة واحـدة اسـتحقاق مببلـغ متوسـط مرتبـه حمـسوباً علـى                 

 .أساس اإلجراء الذي اعتمدته احلكومة
على املـادة   التعديالت  ، دخلت حيِّز التنفيذ     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ويف يوم    - ٥٩
اجلريـدة  ( نظام الدفاع الوطين واخلدمة العـسكرية        أحكام من قانون مجهورية ليتوانيا بشأن       ٥٩

وهذه التعديالت تـنص علـى فتـرة إجـازة والديـة أطـول              ) ٢٠٠٥،  ٤٣٦٢-١٢٢الرمسية عدد   
نقـل رجـال اخلدمـة العـسكرية        ب ييقـض لرجال اخلدمـة العـسكرية املهنيـة مـع إلغـاء البنـد الـذي                

 عدم توافر تكليفـات تتوافـق   يف حالاالحتياط يف حالة انتهاء اإلجازة الوالدية سلك  املهنية إىل   
 اإلجـازة الوالديـة حـىت يبلـغ الطفـل           مـنح وتنص التعديالت علـى     . مع مؤهالت الشخص املعين   

دمـة العـسكرية يف موقـع        وبعد اإلجازة الوالدية يتم تكليف رجـل اخل        ،ثالث سنوات من العمر   
 .يتواءم مع رتبته

ــات األســرية      - ٦٠ ــق بــني العمــل والواجب ــة التوفي ــد إمكاني ــز  شــرطاًوُتَع ــه تعزي ــاً يتطلب  الزم
ومــن املهــام الرئيــسية للربنــامج . املــسؤولية املــشتركة للمــرأة والرجــل يف جمــال تنــشئة أطفاهلمــا 
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 مـا يتمثـل يف خلـق الظـروف          ٢٠٠٩-٢٠٠٥الوطين للفرص املتكافئـة للمـرأة والرجـل للفتـرة           
التـدابري الراميـة إىل     أمـا   . جبات األسرة ااجبات العمل وو  وللمرأة والرجل التوفيق بني     اليت تتيح   

 الدراسـية للـشركاء االجتمـاعيني       احللقـات تشمل حتسني التشريعات وتنظيم     فتنفيذ هذه املهمة    
إىل توعية اُألسـر بـشأن إمكانيـة       بشأن تطبيق ترتيبات عمل مرنة وتنظيم فعاليات تعليمية ترمي          

 حيصلوا علـى   وتشجيع اآلباء على أالّ يقوموا بإجازة الوالدية فحسب بل           ،القيام بإجازة والدية  
 .جازة الوالدية حىت يبلغ الطفل ثالث سنوات من العمراإل
املـشاريع الـيت تعـزز التوفيـق بـني واجبـات العمـل والواجبـات األسـرية                ويف إطار تنفيذ     - ٦١

 شـخص   ٥٠٠ فقد أتيحت الفرصة أمـام     من مبادرة إيكوال األوروبية اجملتمعية،       املدعومةوهي  
 العمـل وواجبـات األسـرة    مقتضياتمكانية التوفيق بني   إلمن الذين يضطلعون بواجبات أسرية      

 منــهم مــشاركني يف ٤٥٠وكــان هنــاك .  وظيفــةالعثــور علــى بأعمــاهلم أو ظافــاالحتومــن مث 
 حتــسني مــؤهالهتم املهنيــة إضــافة إىل املعلومــات املهنيــة واملهــارات التــدريب مــن أجــل تلقــي أو

 مـن العـاملني واالختـصاصيني واملتطـوعني الـذين يعملـون يف ميـدان                ١٣٠شارك  كما  . اخلاصة
 منـوذج ملوقـع عمـل       وضـع مت  حيـث   التوفيق بني واجبات األسرة والعمل يف الدورات التدريبيـة          

 .مالئم لظروف األسرة
معهــد الدراســات اجلنــسانية التــابع جلامعــة ســيالياو ينفّــذ مــا بــرح ، ٢٠٠٥ومنــذ عــام  - ٦٢

ويهـدف املـشروع إىل   “ التنظيم املالئم لألسرة: عامل األسرة” املشاريع بعنوان    أجنحواحداً من   
 ومـن خـالل تطـوير    ،خلق بيئة مالئمـة للدراسـة والعمـل بالنـسبة لألسـرة يف اجلامعـة املـذكورة                

املبتكــرة الــيت تــدعم التوفيــق بــني العمــل واحليــاة األســرية مــع تغــيري ابري والتــداملنهجيــة واختبــار 
 .األمناط املقولبة اجلامدة بشأن أدوار اجلنسني يف األسرة والعمل على السواء

 ينفّـذ املـشروع املعنـون       القـضايا النـسائية    مـا بـرح مركـز معلومـات          ٢٠٠٥ومنذ عـام     - ٦٣
 اسـتبعاد اُألسـر     احلـد مـن   الـذي يرمـي إىل      “  والعمـل  تطوير التوفيق بـني األسـرة     : املضي قدماً ”

 والتـأثري علـى القـرارات       اإلجيابيـة املمارسـات   أحـدث   اليت لديها أطفال صغار من خالل تطبيق        
والفئــات املــستهدفة مــن هــذا املــشروع هــي  . ســاس هــذه املمارســاتأالــسياسية املتخــذة علــى 

 أسـرة يف  ٦٠:  لـديها أطفـال صـغار   األسر ذات الدخل املـنخفض املكتملـة وغـري املكتملـة الـيت          
وتتمثـل  .  أسرة تعـيش يف منـاطق ريفيـة      ٢٠ أسرة تعيش يف مناطق حضرية و        ٤٠اجملموع منها   

مـن   ،منـوذجني لالختبـار   اسـتخدام    اخلـربات الدوليـة و      ضـوء  علـى  ،العمل: أهداف املشروع يف  
 تطــويره  ومــن هــذين النمــوذجني مــا مت  . تطــوير التوفيــق بــني العمــل وواجبــات األســرة   أجــل

 .للمجتمعات الريفية يف حني أن مت تطوير النموذج اآلخر للمجتمعات احلضرية
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 كــان مكتــب أمــني املظــامل املعــين بــالفرص املتكافئــة ينفّــذ  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفتــرة  - ٦٤
وهـذا  “ الرجـال احملـدثون يف أوروبـا املوّسـعة        ”مشروعاً مـدعوماً مـن االحتـاد األورويب بعنـوان           

الرجـال احملـدثون يف   ” وأعيـدت تـسميته ليـصبح    ٢٠٠٦-٢٠٠٥يده إىل الفترة املشروع مت متد  
وتتمثل األهـداف الرئيـسية ملثـل هـذه املـشاريع يف          . “بيئة عمل مالئمة لألسرة   : أوروبا املوّسعة 

 العمل والواجبات األسرية وعلـى املـشاركة األكثـر      مقتضياتتشجيع الرجال على التوفيق بني      
ية مع تشجيع أرباب العمل على اختـاذ ترتيبـات عمـل مبتكـرة مـن شـأهنا                  فعالية يف احلياة األسر   

 بـني الواجبـات يف العمـل واألسـرة واختـاذ مبـادرات جديـدة خللـق                  فـضل األتوفيق  ال ُسبلتيسري  
 . إنتاجيةجو للعمل أفضل

 ٦املادة 
فـق   ملكافحة ومنع االجتـار يف البـشر مبـا يت        هادفةتواصل احلكومة اتباع سياسة متسقة و      - ٦٥

 .مع املعايري القانونية الدولية
املنظمـة  ووفيما يلي معلومات مفّصلة عن احلالة يف ليتوانيا يف ميـدان املكافحـة الفعليـة                 

 .قانوناً لالجتار يف البشر
ــا علــى الربوتوكــول االختيــاري لعــام   ٢٠٠٤يف عــام  - ٦٦  املــرتبط ٢٠٠٠ صــّدقت ليتواني

 الــذي يتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء ،١٩٨٩ لعــام باتفاقيــة األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الطفــل
إصـدار قـانون مجهوريـة ليتوانيـا         اإلباحية ومن خالل     املصّنفاتاألطفال واستخدام األطفال يف     

بشأن التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة األمـم املتحـدة حلمايـة الطفـل بـشأن بيـع                    
ــال يف     ــال واســتخدام األطف ــاء األطف ــة ّنفاتاملــصاألطفــال وبغ ــة عــدد  ( اإلباحي ــدة الرمسي اجلري

 ٥وبدأت يف السريان أحكام الربوتوكول يف مجهوريـة ليتوانيـا يـوم             ). ٢٠٠٤،  ٤٠٢٨-١٠٨
 وافقـت احلكومـة، مبوجـب القـانون رقـم           ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٧ويف  . ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلول
لربوتوكــول ، علــى التقريــر املتعلــق بتنفيــذ ا )٢٠٠٧، ٩٥٧-٢٦اجلريــدة الرمسيــة عــدد  (٢٠٨

ــاء األطفــال        ــع األطفــال وبغ ــشأن حقــوق الطفــل عــن بي ــة األمــم املتحــدة ب ــاري التفاقي االختي
 . اإلباحيةاملصّنفاتواستخدام األطفال يف 

شاركت ليتوانيا مشاركة فّعالة يف وضع اتفاقية جملـس أوروبـا بـشأن اإلجـراءات               كما   - ٦٧
اقية للتوقيع من جانب الدول األعـضاء يف         االتف طرحت وقد   .املتخذة ملكافحة االجتار يف البشر    

 لدى انعقاد مؤمتر القمة األورويب الثالث يف وارسو وتنظم االتفاقية منـع             ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٦
ــاجرين      ــة للمت ــسؤولية اجلنائي ــرار امل ــضحايا وإق ــة ال ــشر ومحاي ــة  . االجتــار يف الب ــا أن االتفاقي كم

اعدة املقدمـة لـضحايا االجتـار يف البـشر     تتضمن اجلوانب اجلنسانية مـع تركيـز عميـق علـى املـس        
ومبــا أن ليتوانيــا تــسعى إىل االنــضمام إىل اتفاقيــة جملــس أوروبــا   . وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع 
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جتار يف البشر بأسرع ما ميكن فقد بـدأت بالفعـل اختـاذ مجيـع               االبشأن اإلجراءات املتخذة ضد     
 .ذكورةاإلجراءات الالزمة من أجل التوقيع على االتفاقية امل

 ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٢٣ففـي  . ويتم تشديد املسؤولية اجلنائية عن االجتـار يف البـشر    - ٦٨
ــواد      ــّدل املـ ــذي يعـ ــانون الـ ــان القـ ــدر الربملـ  ٢١٢ و ١٥٧ و ١٤٧ و ١٤٥ و ٦٠ و ٤٨أصـ

 ٢٧٠ و    ٢٦٧ و    ٢٥٦ و    ٢٥٢ و    ٢٥١ و    ٢٤٩ و    ٢٢٦ و    ٢١٥ و    ٢١٤ و    ٢١٣ و
يعــدِّل ويكمِّــل مرفــق  هــو ي جلمهوريــة ليتوانيــا و مــن القــانون اجلنــائ٢٨٠ و ٢٧٤ و ٢٧٢ و

اجلريـدة الرمسيـة عـدد       (٣٠٨،  ٢٧٠،  ٢٦٧،  ١٩٩،  ١٤٧ القانون مع تكميل القـانون بـاملواد      
تـــسهيل  (١٥٧ املعدَّلـــة مـــن القـــانون اجلنـــائي واملـــادة  ١٤٧ واملـــادة .)٢٠٠٥، ٢٩٤٥-٨١

عقوبـات أكثـر صـرامة علـى        من القـانون اجلنـائي تفـرض        )  وبيع الطفل  ءاستخدام طفل يف البغا   
 .رتب مسؤولية جنائية على عاتق األشخاص القـانونيني بالنـسبة هلـذه األعمـال            هذه األعمال وتُ  

كما أن القانون اجلنائي مت تكميله بـدوره بإضـافة نـّص جنـائي جديـد وهـو االسـتغالل بغـرض             
األشـخاص  تق  عـا علـى   ترتِّـب مـسؤولية جنائيـة       هـي   و)  من القانون اجلنائي   ٤٧املادة  (السخرة  

الــذين يــستخدمون القــوة البدنيــة أو يهــددون باســتخدامها أو حيرمــون الــشخص مــن إمكانيــة   
 الــشخص غــري مــشروعةاملقاومـة أو يــستغلون حاجــة الــشخص إىل اإلعالــة أو جيبِـرون بــصورة   

. نـسانية اإلظـروف غـري   غـري ذلـك مـن ال   على القيام بعمل معيَّن أو العمل يف ظل االسترقاق أو   
 املـؤرخ  JHA/٢٠٠٢/٦٢٩قانون عمل على حتويل أحكـام القـرار اإلطـاري للمجلـس      وهذا ال 
اخلاصـة، الفـصل     OL ٢٠٠٤طبعـة   ( بـشأن مكافحـة االجتـار يف البـشر           ٢٠٠٢يوليـه   / متوز ١٩
 ١٤٧ املتـصلة باملـادة      ٢٠٠٦-٢٠٠٥واملعلومات اإلحصائية للفترة    ). ٥٢، ص   ٦، اجمللد   ١٩

 . من املرفق هبذا التقرير٣من القانون اجلنائي ترد يف اجلدول 
احلـصول   (٣٠٧ بدأت حتقيقات مـا قبـل احملاكمـة يف إطـار املـادة               ٢٠٠٥وخالل عام    - ٦٩

 مــن هــذه ٧ جــاء و.مــن القــانون اجلنــائي)  للبغــاء شــخص آخــرخــالل ممارســةعلــى ربــح مــن 
إشـراك شـخص     (٣٠٨ويف إطـار املـادة      . التحقيقات بشأن استقاء ربح من بغاء شخص قاصر       

.  مــن حتقيقــات مــا قبــل احملاكمــة٦ وبــدأ إجــراء .مــن القــانون اجلنــائي)  البغــاءممارســة آخــر يف
 وقد طرحت قـضايا     .شمل كذلك االجتار يف البشر     مالحظة أن هذا النشاط اإلجرامي ي      روجتد

 يف البــشر، يف حالــة العجــز عــن إثباتــه، إىل لالجتــارشــهدت إعــادة تكييــف النــشاط اإلجرامــي 
اء بغـاء شـخص آخـر أو تـسهيل ممارسـة      ياً يتمثل يف حتقيق ربح من جّرحيث يعد نشاطاً إجرام  

ويف كثري من احلاالت كُشف الستار عن وجـود اجتـار بالبـشر مـن خـالل                 . شخص آخر للبغاء  
تطبيق منوذج حماكاة للنشاط اإلجرامي أو اعتراض سبيل نساء تعرضن لالجتـار هبـن عنـد خمـافر                  

 .احلدود
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تــسهيل  (١ ١٥٧بــل احملاكمــة مبوجــب املــادة يقــات مــا ِق بــدأت حتق٢٠٠٦ ويف عــام  - ٧٠
 قبـل احملاكمـة   ا مـن حتقيقـات مـ   ٣٣من القانون اجلنائي و  )  أو بيع طفل   استخدام طفل يف البغاء   

 حتقيقــاً تعلقــت ١٧ومنــها ) اء بغــاء شــخص آخــر حتقيــق ربــح مــن جــرّ  (٣٠٧يف إطــار املــادة 
تـسهيل ممارسـة شـخص       (٣٠٨ملـادة   ومبوجـب ا  . اء ممارسـة قاصـر للبغـاء      جـرّ مـن   بتحقيق ربح   

ومشلـت اجلـرائم    .  مـن حتقيقـات مـا قبـل احملاكمـة          ١٧من القانون اجلنـائي، بـدأت        )آخر للبغاء 
 ١٤٧ طبقـاً للمـادة   ة مل تبـدأ حتقيقـات مـا قبـل احملاكمـ     ٢٠٠٦ويف عام . أيضاً االجتار يف البشر 
 ).االستغالل ألغراض السخرة(من القانون اجلنائي 

ــة الراميــة إىل مكافحــة االســتغالل اجلنــسي   ينات  حتــستــضفيو - ٧١ علــى األحكــام القانوني
املــواد املعدِّلــة قــد توّخــت  و. وهــذه املــشاكل تــؤثر بالــذات علــى النــساء. اإلباحيــةاملــصّنفاتو

 مـن القـانون     ٣٠٩ و   ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٠،  ١٦٢،  ١٥٠،  ١٤٩للقانون بـرقم    
اجلريدة الرمسيـة عـدد     ( ١٥١قانون وتكمِّل القانون باملادة      مرفق ال   واليت ُتَعدِّل وتكمِّل   ،اجلنائي
 املـصّنفات استغالل األطفال ألغـراض      (١٦٢ على املادة     تعديلٍ إضفاء) ٢٠٠٦،  ٢٩٦١-٧٧

وقــد . مــن القــانون اجلنــائي) التعامــل يف أصــناف ذات حمتــوى إبــاحي (٣٠٩واملــادة ) اإلباحيــة
 سـنوات مـدة العقوبـة       ٥ُرِفعـت إىل    ف ،رائمالتعديالت تشديد املسؤولية عن هذه اجلـ      استهدفت  

 مـن القـانون اجلنـائي مث أضـيفت      ١ ١٦٢القصوى بالسجن احملّددة يف جزء العقوبات من املادة         
فرِد وُتشّدد املسؤولية عـن إنتـاج    من القانون اجلنائي اليت تُ ٣٠٩ إىل املادة    ٣فقرة جديدة برقم    

 أما جـزء العقوبـة يف       .ة اليت تصور طفالً صغرياً    وحيازة أو نشر كميات كبرية من املواد اإلباحي       
هذه الفقرة اجلديدة فيفرض عقوبة وحيـدة ميكـن تطبيقهـا وهـي الـسجن ملـدة تـصل إىل مخـس                      

 .سنوات
اجلريـدة الرمسيـة   (، مت تعديل قانون اجلرائم اإلدارية جبمهوريـة ليتوانيـا          ٢٠٠٥ويف سنة    - ٧٢

يونيـــه / حزيـــران١٦ املـــؤرخ ٢٤٩ -بواســـطة القـــانون رقـــم عاشـــراً  ) (١٩٨٥-١-١عـــدد 
 ١٨٢ وعمـالً باملـادة      . خـدمات البغـاء مقابـل أجـر        تلقـي  لفرض مسؤولية إدارية على      )٢٠٠٥

) املشار إليه أدناه على أنه قـانون اجلـرائم اإلداريـة          (من قانون اجلرائم اإلدارية جلمهورية ليتوانيا       
 إىل  ٣٠٠مـة مببلـغ يتـراوح مـن          خدمات البغاء مقابل أجر ينطـوي علـى غرا         تلقيفإن تقدمي أو    

ومت تعديل القـانون املـذكور أعـاله حبكـم مفـاده أالّ ُتطَّبـق املـسؤولية اإلداريـة علـى                     .  ليتا ٥٠٠
كوهنا معاالً من الناحية املالية أو املهنية أو غريهـا مـن       /شخص يكون متعاطياً للبغاء حبكم كونه     

أو التــدليس أو يكــون متعاطيــاً  جانــب شــخص آخــر أو باســتخدام اإلكــراه البــدين أو العقلــي   
يكـون ضـحية مـن ضـحايا االجتـار يف البـشر             أو  /للبغاء بأي طريقة حبكم كونـه حـدثاً قاصـراً و          

 من هذه اجلـرائم يف      ٧ومت تسجيل   . ويتم التعّرف عليه بوصفه جمنياً عليه يف اإلجراءات اجلنائية        
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. ٢٠٠٧وىل مــن عــام  جــرائم يف األشــهر اخلمــسة األ ٤ باإلضــافة إىل ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتــرة 
 . ليتا٥٠٠ إىل ٣٠٠غرامات تراوحت من فرض مت حتميل اجلناة املسؤولية اإلدارية مع وقد 
، مت تكميـــل قـــانون مجهوريــة ليتوانيـــا بـــشأن  ٢٠٠٦نــوفمرب  / تــشرين الثـــاين ٢٨ويف  - ٧٣

الـيت تـنظّم     ٤٩ باملـادة    ٢٠٠٤،  ٢٥٣٩-٧٣اجلريـدة الرمسيـة عـدد       (الوضع القانوين لألجانـب     
 أو مـع  ،ار تـصريح إقامـة مؤقـت لألجـنيب الـذي يتعـاون مـع هيئـة حتقيـق مـا قبـل احملاكمـة             إصد
 وهـذه  .كمة يف مكافحة االجتار بالبشر أو غري ذلك من اجلـرائم الـيت تـشمل االجتـار بالبـشر                احمل

املــادة تــنص علــى أن األجــنيب الــذي يتوســط يف إطــار هيئــة حتقيــق مــا قبــل احملاكمــة أو حمكمــة  
 . أشهر٦ح إقامة مؤقت ملدة يصدر له تصري

 ســريان التعــديالت علــى قــانون مجهوريــة ليتوانيــا بــدأ ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١١ويف  - ٧٤
 وهـــذه .)٢٠٠٦، ٣٢٥٤-٨٢اجلريـــدة الرمسيـــة عـــدد  (املعلومـــاتب  اجلمهـــورتزويـــدبـــشأن 

يم  وتفـرض قيـوداً علـى نـشر وتعمـ         البـورنغرايف التعديالت تورد تعريفاً للمعلومات ذات الطابع       
 كما ترسي مبادئ محاية األحداث القُصَّر من اآلثـار الـضارة            املذكور،طابع  تتسم بال معلومات  

 ، ومتطلبـات حمتوياتـه    ن كمـا تعـرِّف مفهـوم اإلعـال        ،بشأن منوهم املقدمة  النامجة عن املعلومات    
ة اإلذاعة والتليفزيون يف ليتوانيا ومفتش األخالقيات الـصحفي       هيئة  إضافة إىل تعريف اختصاص     

رصـد االمتثـال لقـانون مجهوريـة ليتوانيـا بـشأن محايـة األحـداث القُـصَّر مـن األثـر                      ب فيما يتعلـق  
وهتـــدف .  إخل)٢٠٠٢، ٣٨٩٠-٩١اجلريـــدة الرمسيـــة، عـــدد (الـــضار النـــاجم عـــن اإلعـــالم  

التعديالت إىل كفالـة رقابـة أفـضل علـى نـشر وتعمـيم هـذه النوعيـة مـن املعلومـات باعتبـار أن              
تزويـد  وعمـالً بالـصيغة الـسابقة مـن قـانون           . موظف عـام  حالياً  وف يضطلع هبا    مهام الرقابة س  

ــاتاجلمهــور ــم أوالً   ( باملعلوم ــانون رق ــؤرخ ١٤١٨ -الق ــه / متــوز٢ امل ــضطلع ) ١٩٩٦يولي ي
 مـن قـانون اجلـرائم اإلداريـة         ٨ ٢٤٧أمـا املـادة     . جلنة أخالقيات الـصحافة والنـشر     مبهمة الرقابة   

مـن   ٢١٤ت الـصحفية بتطبيـق املـسؤولية اإلداريـة مبوجـب املـادة              فهي تفّوض مفتش األخالقيا   
 انتهاك مقتضيات النـشر والتعمـيم       التالقانون املذكور على وسائل االتصال اجلماهريية يف حا       

للمعلومات اليت يـنجم عنـها أثـر ضـار بالنـسبة لنمـو األحـداث القُـصَّر حيـث ُيفـَرض تقييـد أو                         
 .حظر على هذا النشر والتعميم

ــشر      يتواصــلو - ٧٥ ــساعدة إىل ضــحايا االجتــار يف الب ــن امل ــد م ــدمي املزي ــاطراد تق  ١ويف .  ب
 وعمـالً هبـذا القـانون فـإن         . سرى مفعول القانون املتعلق بدعم التوظيـف       ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

أو بــرامج / اجتماعيــة و-نفــسانيةضــحايا االجتــار يف البــشر الــذين يكونــون قــد أكملــوا بــرامج 
فاألشـخاص الـذين   وعلـى هـذا األسـاس    . م هلم دعـم إضـايف يف سـوق العمـل          التأهيل املهين ُيقدّ  

يقّدمون الشهادات اليت تفيد بأهنم أكملوا هذه الربامج يستحقون اإلفـادة مـن تـدابري التوظيـف                 



CEDAW/C/LTU/4  
 

07-64511 29 
 

 بورصـات وأحكـام القـانون يـتم تنفيـذها بالتعـاون مـع             . املدعَّمة واملمّولة من صندوق التـشغيل     
املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تقــّدم املــساعدة االجتماعيــة إىل   ومؤســسات العمــل إضــافة إىل  

 .الضحية
ــرة       - ٧٦ ــشر للفت ــع ومكافحــة االجتــار يف الب ــامج من ــشامل لربن ــل اهلــدف ال -٢٠٠٥ويتمث

من التدابري الراميـة     وطويلة األجل    متكاملةجمموعة هادفة و  نظام يضم    يف تطوير وإقامة     ٢٠٠٨
 أمـا هـدف الربنـامج فهـو العمـل بطريقـة             . مجهورية ليتوانيا  مكافحة ومنع االجتار بالبشر يف    إىل  

متكاملة ومتسقة ومنهجية على التصدي على الصعيد الوطين ملعاجلة املـشاكل املتـصلة باالجتـار               
مايـة حلقـوق    مزيـد مـن احل    : واالجتاهات الرئيسية للربنامج هي   . يف البشر ومنع ومكافحة البغاء    

تقـدمي املـساعدة االجتماعيـة    عاليـة منـع االجتـار يف البـشر؛     وحريات ضحايا االجتـار يف البـشر؛ ف     
ومحايتـهم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع؛         ) وخاصـة األطفـال والنـساء     (لضحايا االجتار يف البشر     

توثيــق املكافحــة الفّعالــة ضــد اجلرميــة املنظمــة واجلــرائم الفرديــة الــيت تــشمل االجتــار يف البــشر؛   
ت واملؤســسات العامــة واحملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  التعــاون بــني الــسلطاوتنــسيق ُســبل 

والدولية يف مكافحة االجتار بالبشر ويف تقدمي جمموعة متكاملة من املساعدات إىل الضحايا مبـا               
 .يكفل محايتهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

-٢٠٠٥من األولويات اليت يتوخاهـا برنـامج منـع ومكافحـة االجتـار بالبـشر للفتـرة                  و - ٧٧
وملتابعـة هـذا اهلـدف    .  إعادة دمج ضحايا االجتار يف البشر يف اجملتمع ويف سـوق العمـل        ٢٠٠٨

اعُتمدت املخصصات سنوياً يف ميزانية الدولة لدعم مشاريع الـسلطات العامـة واملنظمـات غـري       
 الراميــة إىل تقــدمي املــساعدة االجتماعيــة لــضحايا االجتــار بالبــشر ومحايتــهم وإعــادة  ،احلكوميــة

 ٢٠٠٥ مــشروعاً مــن ميزانيــة الدولــة يف عــام  ١١ ذلــك، دعــم مــن أمثلــةو. هــم يف اجملتمــعدجم
 ٧٣ومـن بينـهم   )  من النـساء مجيعهمو( من ضحايا االجتار يف البشر ٢٨٧إىل   املساعدة   وتقدمي
ومـن بـني    .  خبدمات املـشورة واملعلومـات     ن فقد ُزّود  يات ُسبل املأوى أما الباق    نقُّدمت هل امرأة  
أو / تعليمـاً عامـاً و    ٧٦ حـّصل  املشاريع،   ضمتهم تلك يا االجتار يف البشر الذين       من ضحا  ٢٨٧

ومعظــم .  مت إعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع  ١٠٧ مت إدمــاجهم يف ســوق العمــل و   ٦٣مهنيــا و 
 االجتار يف البشر الذين شاركوا يف املشاريع كـانوا مـن الفتيـات الـصغريات نـسبياً ومـن                    ضحايا
 . سنة٢٦ يف املائة من هؤالء الضحايا كّن أصغر من ٧٠وما يقرب من : النساء
 مـن  ٤٠٢ فـشمل ذلـك   مشروعاً من ميزانيـة الدولـة    ١٣ تلقى الدعم    ٢٠٠٦ويف عام    - ٧٨

مبـن فـيهن   ( مـن النـساء   ٣٩٩ من هـؤالء الـضحايا رجـاالً و         ٣ وكان   .ضحايا االجتار يف البشر   
إضـافة  )  منهن لديهن أطفال   ٣٥(يا   من الضحا  ٨٣ كذلك قُدِّمت ُسبل املأوى إىل       .) أُّماً ١١١
 مــن ٤٠٢ومــن بــني  .  زودن خبــدمات املــشورة واملعلومــات  ) لــديهن أطفــال ٧٦ (٣١٩إىل 
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 من الـضحايا تعليمـاً عامـاً أو مهنيـاً     ٩٠املشاريع، حّصل ضمتهم تلك ضحايا االجتار يف البشر   
 يف سـلك  ٢٤٥انـتظم  فيما  يف اجملتمع ١٤٩ وأعيد إدماج    ، يف سوق العمل   ١٢٢كما مت دمج    

أو حمـــو األميـــة احلاســـوبية مـــع اســـتئناف الدراســـات وحـــضور  /مقـــررات إعـــادة التـــدريب و
 ليتـا   ٤٠٠ ٠٠٠ومت سنوياً اعتماد مبلغ     . إضافة إىل تقدمي خدمات املشورة    احملاضرات املختلفة   

 .ليتوانية يف ميزانية الدولة هلذه املشاريع
 مـن أجـل املـشورة يف أمـراض          ٢(وس   قاعات للمشورة املتخصـصة يف فيلنيـ       ٤ توجدو - ٧٩
حيـث ميكـن    )  وقاعة أخرى للخدمات االجتماعيـة     النفسانيةرات  اشلالست وقاعة واحدة    ءالنسا

ومن واقع بيانـات وزارة الـصحة،      . لبغاء تلقي املساعدة الطبية واالجتماعية    ل املمارساتللنساء  
ــة مــع    منــهن تلقــني ١٤٤: ٢٠٠٦ مــن هــؤالء النــساء يف عــام  ٢١٣أُجريــت اتــصاالت مبدئي

 مت فحـصهن وتقـدمي املـشورة هلـن بـشأن األمـراض املنقولـة عـن                  ٧٢وغريها و   مساعدات طبية   
.  امــرأة املزيــد مــن املــشورة واملعاجلــة الطبيــة     ٣٦تلقــت  يف حــني ،طريــق االتــصال اجلنــسي  

  للثقافـة االجتماعيـة    دوراتوملساعدة هؤالء النسوة على إعادة االندماج يف اجملتمـع، مت تنظـيم             
وباإلضــافة إىل ذلــك مت تنظــيم جمموعــات للمــساعدة املتبادلــة حيــث        .  امــرأة ٤١وحــضرها  

إضـافة إىل الـدورات النفـسانية     )  امـرأة  ١٢شـاركت   (تتشارك النساء يف املعلومات اليت هتمهـن        
.  امـرأة علـى ممارسـات العـون الـذايت وبنـاء الثقـة              ٢٧حيث مت تدريب    )  دورة يف اجملموع   ١٨(

ومت تدريبـهم لتقـدمي املـساعدة       )  متطـوعني  ٧(كلت جمموعة من املتطوعني     وفضالً عن ذلك تش   
 .للنساء الالئي يعرضن اخلدمات اجلنسية يف الشوارع

ــام  - ٨٠ ــيالت و  ٢٠٠٦ويف ع ــشارات أجــرى مركــز التحل ــن   االست ــة دراســة ع  االجتماعي
خمطط لـربامج    سقطوا ضحايا االجتار يف البشر و      ممنليتوانيا  عام حلالة القاصرين يف     استعراض  ”

وتـصف نتـائج هـذه الدراسـة        . “ الذين سقطوا ضحايا االجتـار يف البـشر        القاصرينإعادة تأهيل   
مـة   تـورد تقييمـاً للخـدمات املقدَّ       ، كما  واجتاهات تطور عدد ضحايا االجتار يف البشر       اتدينامي

 ميـدان إعـادة    الـدول أعـضاء االحتـاد األورويب يف     هـا هلم مع حتليل املمارسات احلديثة الـيت ُتطَّبق       
 مـع حتديـد نطـاق املـشكلة يف          ،تأهيل األحداث القُصَّر الذين يسقطون ضحايا االجتار يف البشر        

 خمطط عام لربنامج إعادة التأهيل لألحـداث الـذين يـسقطون ضـحايا لالجتـار يف               طرحليتوانيا و 
 .البشر
يف عـام   : بـشر  ال يفوقد أقيم نظام مؤسسي إلنفاذ القـوانني مـن أجـل مكافحـة االجتـار                 - ٨١

مكتـب الـشرطة    يف إطـار    البـشر   بحاالت االجتار   عبة متخصصة للتحقيق يف      مت إنشاء شُ   ٢٠٠٦
املــّدعني املتخصــصني مــن مكتــب املــّدعي العــام ومكاتــب  مــن ٣٢اجلنائيــة يف ليتوانيــا؛ وهنــاك 

ّدعي مت انتـداهبم بنـاًء علـى أمـر املـ          ، وقـد     مكاتب مّدعي املناطق   عدد من من  االّدعاء اإلقليمية و  
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 الــيت اإلجراميــةاألفعــال بــشأن العــام مــن أجــل تنــسيق وتنظــيم وتوجيــه التحقيقــات الــيت جتــري 
 التابعـة ملكتـب     ،عبة مراقبة حتقيقات مـا قبـل احملاكمـة         كما أصبحت شُ   ،تشمل االجتار يف البشر   

يـا  حتليـل وتلخـيص احلالـة الـسائدة يف ليتوان     علـى    اً مسؤولة عن مهمة العمل دوري     ،املّدعي العام 
 فيمـا يتعلـق   لتحقيقـات مـا قبـل احملاكمـة         املتخـذة بالنـسبة     بالنسبة لإلجراءات القـضائية اجلنائيـة       

 اًهمـة العمـل دوريـ     مبا  مإليهد  هُِع فقدعبة االّدعاء العام    وُشأما مراقبة االدعاء     .باالجتار يف البشر  
علـق بـسري الـدعاوى    فيمـا يت على حتليل وتلخيص املمارسـات املتبعـة يف االّدعـاء العـام واحملـاكم        

 وظــائف يف ١٠إنــشاء  ٢٠٠٧يف عــام ولــدعم هـذا النظــام، مت  . اجلنائيـة عــن االجتــار يف البــشر 
 ولـذلك فـإن مهـام منـع      . ملكافحـة االجتـار يف البـشر       العاليـة املـستوى   شرطة  الـ وحدات  من   ١٠

 .تصبح بصورة مطردة ال مركزية وأفضل تنسيقاًتتحول إىل أن ومكافحة االجتار يف البشر 
ويف عـام  . ويتم تدعيم القدرات يف شىت امليادين للتعامـل مـع ضـحايا االجتـار يف البـشر              - ٨٢

ــدرييب    ٢٠٠٥ ــامج الت ــة يف إطــار الربن لتعامــل مــع ضــحايا  ا خــصائص” مت تنظــيم دورة تدريبي
اطــالع األخــصائيني االجتمــاعيني الــدورة واســتهدفت “ االجتــار يف البــشر وأشــكال املــساعدة 

ــويني االج ــشركاء االجتمــاعيني علــى مفهــوم      والترب ــشرطة وغريهــم مــن ال تمــاعيني وضــباط ال
 أشــكال املــساعدة  علــى وهاومــدى انتــشار هــذه الظــاهرة  ديناميــات علــى االجتــار يف البــشر و 

وفضالً عن ذلك فإن املنشور املنهجي الذي مت إعداده من أجـل األخـصائيني       . املطلوب تقدميها 
االجتـار يف   ”بعنـوان   لنيـوس   ي للهجرة بالتعاون مع جامعـة ف      االجتماعيني بواسطة املنظمة الدولية   

 .مت استكماله وإعادة إصداره“ املشاكل واملنع ومساعدة الضحايا: النساء
يـشار إليهـا فيمـا      (وقد وافق قائد دائرة الدولة حلـرس احلـدود التابعـة لـوزارة الداخليـة                 - ٨٣

ــدود   ــرس احلـ ــرة حـ ــفها دائـ ــي بوصـ ــم  ) يلـ ــر رقـ ــؤرخ  ٧١١-٤مبوجـــب األمـ ــانون ٢٨املـ  كـ
 علــى املبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة لــضباط دائــرة الدولــة حلــرس احلــدود  ٢٠٠٥ديــسمرب /األول
 ويف عـام  .“املنع املبكر للنقل غري املشروع للقُـّصر األحـداث إىل اخلـارج بغـرض البيـع      ”بشأن  
ضباط لــ) حلقــات دراســية( قــام مكتــب ليتوانيــا للــشرطة اجلنائيــة بتنظــيم دورة تدريبيــة ٢٠٠٦

يف مركــز تــدريب الــشرطة “ ُمَحــدِّدات التحقيــق يف االجتــار بالبــشر”الــشرطة ومحلــت عنــوان 
كما قامت دائرة حرس احلدود الـسابقة الـذكر بتنظـيم دورة تدريبيـة لـضباط حـرس                . ليتوانيةلا

ــوان    ــة بعن ــابعني للدول ــع ومكافحــة ال  ”احلــدود الت ــشر من ــاءباالجتــار يف الب ــة شــرطة  “ غ يف كلي
 .امعة ميكوالس رومرييزكاوناس جب

ــوان   الــضمان نظّمــت وزارة ٢٠٠٦ويف عــام  - ٨٤  االجتمــاعي والعمــل حلقــة دراســية بعن
 ٤٦وحـضر هـذه احللقـة الدراسـية     “ املنع وإعادة دمج الضحايا والثغرات يف الـُنظم القانونيـة         ”

محايـة  من األخصائيني االجتمـاعيني يف البلـديات ومـن التربـويني االجتمـاعيني ومـوظفي دوائـر           
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مــشاكل إعــادة دمــج  ”وباإلضــافة إىل ذلــك مت تنظــيم حلقــة دراســية بعنــوان   . حقــوق الطفــل
لـــصاحل املـــديرين واألخـــصائيني املـــاليني واألخـــصائيني  “ ضـــحايا االجتـــار يف البـــشر وحلوهلـــا 

 . االجتماعي والعملالضماناالجتماعيني يف املنظمات اليت تنفّذ مشاريع ممّولة من وزارة 
لـــسلطات احلكوميـــة واملؤســـسات العامـــة يف التعـــاون مـــع املنظمـــات غـــري   وتنـــشط ا - ٨٥

 تعاونــت وزارة الداخليــة مــع  ٢٠٠٦ففــي عــام .  مــشاكل االجتــار يف البــشر ملعاجلــةاحلكوميــة 
 االجتمــاعي والعمــل وإدارة الــشرطة التابعــة لــوزارة الداخليــة مــن أجــل تنظــيم   الــضمانوزارة 

 ،ية اليت تقدم املساعدة إىل ضحايا االجتار يف البـشر         اجتماعات مع أنشط املنظمات غري احلكوم     
 وقَّعـت إدارة الـشرطة      ٢٠٠٦ويف عـام    . ناقشة إمكانية إضفاء حتسينات على أوجـه التعـاون        ومل

 -يـة واالجتماعيـة الكاثوليكيـة       رياالحتاد الدويل للجمعيـات اخل    السابقة الذكر اتفاق تعاون مع      
ملعلومات املتـصلة باالجتـار يف البـشر وتقـدمي املـساعدة             كاريتاس الليتوانية بشأن تبادل ا     مؤسسة

مت توقيـع األول يف عـام       (. وُيَعـد هـذا ثـاين اتفـاق مـن نوعـه يف دول حبـر البلطيـق                 . إىل الضحايا 
 ). بني إدارة الشرطة وبني مركز دعم أُسر األشخاص الغائبني٢٠٠٤
ويف عـام   . ر يف البـشر   ويتم كذلك حتسني عمليات مجع املعلومات بشأن ضحايا االجتا         - ٨٦

 عن ضـحايا االجتـار يف البـشر مـن      مشتركة شخصيةال مت وضع وإطالق قاعدة بيانات   ٢٠٠٦
 وهــذه القاعــدة ُتيــّسر تبــادل    .أجــل اســتخدامها مــن ِقَبــل مؤســسات املــساعدة االجتماعيــة      

 أشــهر ٦ويــتم كــل . املعلومــات عــن ضــحايا االجتــار يف البــشر بــني املنظمــات غــري احلكوميــة   
جيـري  وال  .  الوصـول إليهـا    لـسلطات العامـة   لمال املعلومات اإلحصائية والتحليلية وميكن      استك
تعلـيم الـضحايا    ومـستوى   تغذية قاعدة البيانات املـذكورة بالبيانـات الكّميـة بـشأن العمـر              فقط  

عــن و ولكــن تــزّود أيــضاً مبعلومــات كيفيــة عــن وســائل اإلغــواء  ،وبلــد املقــصد ومــا إىل ذلــك
 .مة للضحايا من جانب املنظمات غري احلكومية وما إىل ذلك بسبيلاملساعدة املقدَّ

وجتري متابعة نشطة لعمليـات منـع االجتـار يف البـشر ومـن مث ُتـنظَّم كـل سـنة محـالت                    - ٨٧
 التليفزيـون   عـرب شريط فيـديو    وبث   إنتاج   ٢٠٠٦وقد شهد عام    .  البشر يفللتوعية ضد االجتار    

كمــا .  حمطــة اإلذاعــة الــيت يــشغف الــشباب بــسماعها ذاعتــهأالــوطين إضــافة إىل شــريط مسعــي  
ميِّـز بـني    ” حتمـل الـشعار      الفتـات وُرفعـت   .  خاصـة يف النـوادي الليليـة       إعالميةُنظّمت فعاليات   

يف حمطـات املواصـالت      مت نـصبها  و“ احلياة والوهم وال جتعل من نفـسك سـلعة تبـاع وتـشَترى            
علــى مجيــع واد إعالميــة وُوزعــت كــذلك مــ.  منــصات خاصــة مــع نــشرها يف الــصحففــوقو

 ٦٠ ٠٠٠ قلـم و     ٤ ٠٠٠ تقـومي جيـب و       ١٠ ٠٠٠ ملـصق و     ١٠ ٠٠٠: املدارس يف ليتوانيا  
 األخطـار الـيت     عـن  من امللـصقات الـصغرية ومـواد أخـرى حتـوي معلومـات               ٤٠ ٠٠٠بطاقة و   

وفضالً عن ذلـك    .  مصادر املساعدة اليت تقّدم إىل الضحايا      عنينطوي عليها االجتار يف البشر و     
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يقـوم  “ ليليا إىل األبد  ” من أطفال املدارس فيلم خاص بعنوان        ١٠ ٠٠٠على  جماناً  قد ُعرِض   ف
 .فتاة مت بيعهالقيقية احلقصة العلى أساس 

 املــسامهة يف التعــاون الــدويل واإلقليمــي ملكافحــة االجتــار يف البــشر إىلوتنــشط ليتوانيــا  - ٨٨
ــة عمــل جملــس دول حبــر ال     ــال يف فرق ــشر  كمــا أهنــا شــريك فّع ــق ملناهــضة االجتــار يف الب  ،بلطي

ملناهــضة االجتــار يف ) يوروبــول(وكــذلك يف الفريــق العامــل التــابع ملكتــب الــشرطة األوروبيــة   
كمـا  . العمـل التابعـة لفريـق اخلـرباء التنفيـذي ملناهـضة االجتـار يف البـشر                فرقة  إضافة إىل    ،البشر

ملناهـضة  رقـة العمـل النورديـة البلطيقيـة         املشاركة يف األنـشطة الـيت تقـوم هبـا ف          إىل  تنشط ليتوانيا   
ــل         ــشاطها قب ــدأت ن ــد ب ــع وكانــت ق ــى صــعيد سياســي رفي ــشر وهــي تعمــل عل االجتــار يف الب

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران
شاركت إدارة الشرطة مشاركة فّعالـة يف اللجنـة التوجيهيـة لفرقـة عمـل الـشرطة       كما   - ٨٩

ــة   ــة الدولي ــول(اجلنائي ــار يف ال ) اإلنترب ــضة االجت ــسي   ملناه ــتغالل اجلن ــراض االس ــساء ألغ  ويف .ن
ــا( يف بوخارســت ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١٩ و ١٨اجتمــاع اللجنــة املعقــود يــومي   مت ) روماني

 .تعيني ممثل عن إدارة الشرطة بوصفه ممثل اللجنة ألوروبا
: منـع االجتـار يف البـشر يف ليتوانيـا         ”لنيوس حلقـة دراسـية دوليـة بعنـوان          يواستضافت ف  - ٩٠

كمـــا ُعقـــد مـــؤمتر دويل . ٢٠٠٥أبريـــل عـــام / نيـــسان٢٦ُنظمـــت يـــوم “ حللـــولاملـــشاكل وا
 كــانون ١٥ و ١٤يــومي “ التعــاون الــدويل ملكافحــة االجتــار يف البــشر”عملــي بعنــوان /علمــي
منـع االجتـار يف     ”ويف هذا العام سيتم تنظـيم مـؤمتر بعنـوان           . لنيوسي يف ف  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
يه احلكومة ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومكتـب            تشارك ف ”التحديات واحللول   : البشر

 تـــشرين ٢٦ و ٢٥ ومـــن املقـــرر عقـــده يـــومي  ،املخـــدرات واجلرميـــةاألمـــم املتحـــدة املعـــين ب
احلـد مـن    مناقـشات بـشأن     إلجـراء    وسـوف ُيكَـّرس املـؤمتر        .لنيـوس ي يف ف  ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

ــر األعمــال التجار    ــشر ودور دوائ ــة   الطلــب علــى االجتــار يف الب ــة ووســائل اإلعــالم اجلماهريي ي
 .والتثقيف يف منع االجتار يف البشر

بعثـات الدبلوماسـية    ال عن طريـق     ، عكفت وزارة اخلارجية   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة    - ٩١
 على مواصلة تعزيز التعاون الـدويل حيـث دعـت إىل مزيـد          ، القنصلية جلمهورية ليتوانيا   املواقعو

ومـن واقـع    . ة بتقـدمي املـساعدة إىل ضـحايا االجتـار يف البـشر            من فعالية تبادل املعلومـات املتـصل      
 عدد ضحايا االجتار يف البـشر الـذين قـصدوا           على اخنفاض ملموس    طرأبيانات وزارة اخلارجية    

-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . ٢٠٠٦السفارات اخلارجيـة جلمهوريـة ليتوانيـا طلبـاً للمـساعدة يف عـام               
 مـن   ٥٣القنصلية جلمهوريـة ليتوانيـا املـساعدة إىل          املواقع قدمت البعثات الدبلوماسية و    ٢٠٠٦

يفـضي إىل  ممـا   ٢٠٠٦ شخـصاً يف عـام   ١٤ و ٢٠٠٥ فرداً يف عام ٣٩: ضحايا االجتار بالبشر  
 جـاء نتيجـة كفـاءة التعـاون الـذي مت بـني ليتوانيـا        حنـو االخنفـاض   نتيجة مفادها أن هـذا التطـور        
 .والسلطات األجنبية املختصة
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مــات النــسائية غــري احلكوميــة متثّــل عناصــر تنفيذيــة فّعالــة للمــشاريع  كــذلك فــإن املنظ - ٩٢
 مــا بــرح ٢٠٠٦ومنــذ عــام . الراميــة إىل منــع االجتــار يف النــساء وتقــدمي املــساعدة إىل الــضحايا

ــز  ــات املمرك ــضايا  علوم ــة بق ــون    املتعلق ــشروع املعن ــشاركاً يف امل ــرأة م ــة  ”امل ــشبكة األوروبي ال
ويتمثل هدف املـشروع املـذكور يف توحيـد املنظمـات     . “٢٠٠٦عام ملناهضة االجتار يف املرأة ل 

األوروبية من أجل مكافحة االجتـار يف البـشر واسـترعاء اهتمـام كبـار املـسؤولني والـساسة إىل                    
ويف إطار هذا املـشروع جتـري دراسـة دوليـة           . هذه املشكلة واقتراح حلول فّعالة يف هذا الشأن       

مـا  الدراسة التأكيـد علـى مـستوى        حيث تستهدف   ورويب  يف سبع من الدول أعضاء االحتاد األ      
 . مــشكلة االجتــار يف البــشر يف فــرادى الــدولنعــ كبــار املــسؤولني والــسلطات املختــصة يعرفــه

سوف تتــاح علــى موقــع الــشبكة العامليــة فلــنتائجهــا أمــا  ه باســم بعينــبطتتــرال وهــذه الدراســة 
www.aretusa.net. 

ينفّـذ مــشروعاً مــدعوماً مــن  املــذكور أعــاله علومــات امل ظــل مركـز  ٢٠٠٦ومنـذ عــام   - ٩٣
املساعدة واحلماية واإلعادة اآلمنة إىل الـوطن       ” بعنوان   ة األوروبي ة النسائي مجاعة الضغط جانب  

ويتمثـل اهلـدف مـن      “ وإعادة التأهيل للنـساء الالئـي تعرضـن للبيـع بغـرض االسـتغالل اجلنـسي               
 املــشروع يف إقامــة شــبكة مــشتركة بــني املؤســسات البلطيقيــة والنورديــة الــيت جتمــع علــى   هــذا

تقـدمي املـساعدة إىل     املـسؤولة عـن     صعيد واحد السلطات احلكومية واملنظمـات غـري احلكوميـة           
 ويهـدف املـشروع    .يف هـذا الـشأن     مع وضع منوذج إقليمـي مـستدام         ،ضحايا االجتار يف النساء   

ــساعدة  ــة و  إىل تقــدمي امل ــصادية والطبي ــة واالقت ــة واالجتماعي ــسانية القانوني ــبل  مــع  النف ــوفري ُس ت
يف بلــدان وإعــادة دجمهــم لــضحايا لكفالــة العــودة اآلمنــة والــسالمة لــضحايا االجتــار يف النــساء 

 .منشئهم وتوفري ُسبل حصوهلم على مجيع اخلدمات الضرورية
لهجرة موقعـاً جديـداً علـى الـشبكة         للمنظمة الدولية ل  التابع  لنيوس  يوقد أطلق مكتب ف    - ٩٤

ــة مكرســاً لالجتــار يف البــشر   وهــو يقــّدم، يف شــكل مكيَّــف خصيــصاً   ) www.darbaz.It(العاملي
كمـا أن  . ليالئم الشباب، معلومات عامة بشأن االجتار يف البشر وما ينطـوي عليـه مـن أخطـار        

مواقــع احلــصول علــى املــساعدات مــن جانــب  رد معلومــات بــشأن هــذا املوقــع اإللكتــروين يــو 
 إذا مـا حـدث    األفراد الذين يسقطون يف أيـدي املتـاجرين فـضالً عـن اخلطـوات الـالزم اختاذهـا                   
 طلـب املـشورة  ذلك، وإضافة إىل هذا فإن الضحايا احملتملني والفعليني لالجتار يف البشر ميكنهم   

ــع   ــذا املوقـ ــنيف هـ ــاعي مؤهَّـــ  مـ ــصائي اجتمـ ــذلك مـــ  أخـ ــس نل وكـ ــصائي نفـ ــام اين أخـ  وحمـ
وهـو مبـّين علـى املوقـع         (٨ ٨٠٠ ٢٥٢٥٢االستشارات مقدمة على خط هاتفي جماين بـرقم         (
 ).الشبكة العامليةب

ــة الواليــات املتحــدة تقييمــاً للجهــود الــيت تبــذهلا      - ٩٥ ويف كــل ســنة ُتجــري وزارة خارجي
 بـشأن محايـة ضـحايا       ٢٠٠٠بقانون سـنة    البشر عمالً   ب االجتاراحلكومات األجنبية يف مكافحة     

البلـدان الـيت متتثـل      :  فئـات  وُتـصّنف مجيـع البلـدان إىل أربـع        . االجتار والعنف بالواليات املتحدة   

http://www.aretusa.net/
http://www.darbaz.it/
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والبلــدان الــيت تبــذل ) ١الــشرحية (كــامالً ملعــايري احلــد األدىن وتبــذل احلــد األقــصى مــن اجلهــد  
طــرية يف مكافحــة االجتــار يف البــشر  والبلــدان الــيت لــديها مــشاكل خ ) ٢الــشرحية (جهــداً أقــل 

 ٢٠٠٦ويف عـام    ). ٣ و   ١بـني الـشرحيتني     (والبلدان املدرجة علـى قائمـة املراقبـة         ) ٣الشرحية  (
 بلداً يف العامل يف ميدان مكافحة االجتار يف البشر ومت إجـراء             ١٥٠رتَّبت وزارة اخلارجية نتائج     

ت الدبلوماسـية والـسلطات احلكوميـة       الترتيب علـى أسـاس املعلومـات اجملموعـة بواسـطة البعثـا            
 ١ بلداً بوصـفها بلـدان الـشرحية         ٢٥وُرتِّب  . واملنظمات غري احلكومية ومصادر مستقلة أخرى     

 أمــا البلــدان املتبقيــة  .٣ بلــداً بوصــفها الــشرحية  ١٢ و ٢ بلــداً بوصــفها بلــدان الــشرحية  ٧٩و 
كافحــة االجتـار يف البـشر ُرتَِّبــت   وبفــضل تنفيـذ التـدابري الوطنيـة مل   . ٤فُرتِّبـت بوصـفها الـشرحية    

يبـذل أقـصى اجلهـود يف مكافحـة االجتـار يف            ظـل    مبعىن أهنا بلـد      ١ بلدان الشرحية    ضمنليتوانيا  
 .البشر على مدى أربع سنوات متعاقبة

 ٧املادة 
 )أ(

 بصورة متزايدة مزيـداً مـن الدافعيـة والكفـاءة والقـدرات للمـشاركة يف                املرأةتكتسب   - ٩٦
 بواسـطة احلـق يف االنتخـاب إىل اهليئـات املنتخبـة            ومتارس املزيد واملزيد مـن النـساء         صنع القرار 

 ومن واقـع بيانـات اللجنـة االنتخابيـة          .كة يف صياغة وتنفيذ السياسة احلكومية     اجلمهور واملشارٍ 
مت )  يف املائــة٧٩,٤٣( مــن الرجــال ١١٠و )  يف املائــة٢٠,٥( امــرأة ٣١املركزيــة فــإن هنــاك 

 رجــال مت انتخــاهبم إىل الربملــان األورويب خــالل ٨ نــساء و ٥ إضــافة إىل ،ىل الربملــانانتخــاهبم إ
 ٣٢١ مت انتخـاب  ٢٠٠٢وأثناء االنتخابات إىل اجملـالس احملليـة يف عـام        . ٢٠٠٤انتخابات عام   

 ١ ٥٠٤فمن بـني    : ٢٠٠٧وطرأت زيادة طفيفة على هذا العدد يف عام         ).  يف املائة  ٢١(امرأة  
ويف بعــض )  يف املائــة٢٢( امــرأة ٣٣٧نتخــبني للمجــالس احملليــة كــان هنــاك  مــن املرشــحني امل

 . يف املائة٤٠املناطق بلغت نسبة مشاركة النساء يف اجملالس احمللية 
 يف املائـة مـن      ٣٩,٤٤ شـكّلت النـساء      ٢٠٠٧ عـام    نتخابات إىل اجملالس احملليـة    االويف   - ٩٧

 ويف  .ب الـسياسية أو االئتالفـات املختلفـة       جمموع عدد املرشحني املدرجني علـى قـوائم األحـزا         
 . يف املائـة   ٣٠-٨ح عـدد النـساء الالئـي تـصّدرن القائمـة بـني              كثري من البلدات واملنـاطق تـراوَ      

ــ  ويف عــدد قليــل مــن البلــدات .اوى عــدد النــساء والرجــال عنــد قمــة القــوائم َسويف منطقــتني َت
 يف املائـة ولكـن مل تقـل    ٣٠مـن   مرشحي القمـة العـشرة أقـل    بني النساءواملناطق جاءت حصة   

 ومن بني العـدد اإلمجـايل ملرشـحي القمـة العـشرة علـى مجيـع                 . يف املائة  ٢٠أي منهن عن نسبة     
بيانـات مـن    ( يف املائـة     ٣٤ إىل اجملالس احمللية شكّلت النساء نـسبة         ٢٠٠٧القوائم يف انتخابات    

 .)اللجنة االنتخابية املركزية
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 )ب(
األولويـة للربنـامج   ذات هـات  توّجال يف السياسة وصنع القرار أحد       وُتَعد مشاركة املرأة   - ٩٨

 ظلـت ،  ٢٠٠٥ ومنـذ عـام      ٢٠٠٩-٢٠٠٥الوطين لتكـافؤ الفرصـة بـني املـرأة والرجـل للفتـرة              
املـشاركة املتوازنـة جنـسانياً يف صـنع القـرار علـى مـستوى احلكـم               ”احللقات الدراسـية بعنـوان      

ع مركز معلومات استخدام املرأة يف كونـاس كجـزء مـن            تنظّم سنوياً بالتعاون م   “ الذايت احمللي 
وهتـدف احللقـات الدراسـية إىل تعزيـز دافعيـة           .  يف إطار الربنامج الـسالف الـذكر       املنفّذةتدابري  ال

أمــا مــسألة . املــرأة علــى املــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار يف اجملــالني الــسياسي واالقتــصادي 
 معاجلتـها مـن خـالل املـشاريع املدعومـة      جـرت قـرار فقـد    املشاركة املتوازنة جنسانياً يف صنع ال     

 احللقـات الدراسـية والـدورات       تكما أسفر . ٢٠٠٤األوروبية منذ عام    من الصناديق اهليكلية    
 أثـر   عـن التدريبية اليت ينظمها مكتب أمني املظـامل للفـرص املتكافئـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                  

 . والسياسيةإجيايب على مشاركة املرأة يف احلياة العامة
ــسنوية    يفو - ٩٩ ــذكرى ال ــاء ال ــة  إطــار إحي ــة للمــؤمتر األول للمــرأة الليتواني  شــاركت ،املائ

واحلكومة يف جهود تنظيم املـؤمتر الرابـع للمـرأة الليتوانيـة يف عـام               املنظمات النسائية والبلديات    
 ضمانالـــوترأســـت اللجنـــة التوجيهيـــة للمـــؤمتر الـــسيدة فيليـــا بلينكيفيـــشويت وزيـــرة  . ٢٠٠٥

وأتيحت الفرصـة لنـساء مـن مجيـع منـاطق ليتوانيـا مـن أجـل مناقـشة أهـم                     . االجتماعي والعمل 
 احلياة اجملتمعية للمرأة وتقييم ومقارنة التطّورات الـيت طـرأت علـى حالـة               شهدهتااألحداث اليت   

ــا          ــتعادة ليتواني ــذ اس ــشرة من ــسنوات اخلمــس ع ــدار ال ــى م ــات عل ــديات واملقاطع ــرأة يف البل امل
كـذلك  .  مع حتديد أصعب املشاكل ومناقشة واقتراح احللول العملية لتلك املـشاكل           ،هلااستقال

فــإن األعمــال التحــضريية يف كــل مقاطعــة أو بلديــة اضــطلعت هبــا املنظمــات النــسائية املخّولــة   
 مــن خــالل ومت نــشر نتــائج املــؤمتر الرابــع للمــرأة الليتوانيــة  ،تمثيــل اللجنــة التوجيهيــة للمــؤمتر ب

ــة محــالت ال ــارة يف إطارهــا  جــرت الــيتتوعي الــيت تــضم أقــل مــن  ( الــصغرية املــدن مــن ٢٢زي
 .يف مجيع املقاطعات)  نسمة من السكان٢ ٠٠٠
 ٧٠ شـكّلت املـرأة حنـو        ،لوزارة الداخليـة  ومن واقع بيانات إدارة اخلدمة املدنية التابعة         -١٠٠

 وحنـو  القـانونيني  اخلدمة املدنية    يف املائة من املوظفني يف سلك اخلدمة املدنية مع استثناء موظفي          
 .٢٠٠٦يف عــام ) ةالشخــصي (ة الــسياسيمــن حــائزي الثقــة يف املائــة مــن املــوظفني املــدنيني ٦٠

 ويـرد يف    . العامـة مـن الرجـال      اهليئـات  يف املائة من كبـار املـديرين يف          ٧٠ومع ذلك فهناك حنو     
ّنفة حـسب فئـات مواقـع العمـل      من املرفق هلذا التقرير أعـداد املـوظفني املـدنيني مـص        ٤اجلدول  

 .٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ وحسب نوع اجلنس للفترة القانونينيباستثناء املوظفني املدنيني 
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 يف املائـة يف ليتوانيـا     ٤٠وميثّل نصيب النساء يف مراكز اإلدارة عنـد أي مـستوى نـسبة               -١٠١
 ٢٠٠٦م   املقّدمـة يف تقريـر عـا       ، األورويب ئيكتـب اإلحـصا   املات   ويف ضوء بيان   ٢٠٠٦يف عام   

وإىل الربملان األورويب وإىل اللجنة األوروبيـة االقتـصادية         أوروبا  من اللجنة األوروبية إىل جملس      
ــد أي         ــديرات عن ــساء امل ــاين يف عــدد الن ــا املركــز الث ــل ليتواني ــاطق، حتت ــة املن ــة وجلن واالجتماعي

ورويب املعنونــة  ومــن واقــع بيانــات قاعــدة البيانــات يف االحتــاد األ.مــستوى يف االحتــاد األورويب
 يف االحتاد األورويب من حيث عدد النـساء         ٧ُتَعد ليتوانيا رقم    “ املرأة والرجل يف صنع القرار    ”

 .عند قمة املناصب اإلدارية يف أكرب شركات األعمال التجارية
 ٨املادة 

يطمحن إىل تـويل    الالئي  يزداد باستمرار عدد النساء العامالت يف السلك الدبلوماسي          -١٠٢
 نـصيب املـرأة يف الـسلك الدبلوماسـي          ميثـل  ٢٠٠٧ ومـن واقـع بيانـات عـام          .اصب القياديـة  املن

 يف املائة كما أن نصيب املرأة يف شغل املناصـب القياديـة يف الـسلك الدبلوماسـي                  ٥٣أكثر من   
ــة١٦زاد إىل  ــرد  . يف املائ ــرة    وي ــة الدبلوماســية للفت ــساء يف اخلدم ــدد الن  يف ٢٠٠٧-٢٠٠٥ع
 .فق يف املر٥اجلدول 

 ٩املادة 
 أي تطــرأ مــن االتفاقيــة ومل  ٩ورديف التقريــر الثالــث معلومــات بــشأن تنفيــذ املــادة       -١٠٣

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥تغيريات تشريعية يف هذا امليدان يف الفترة 
 ١٠املادة 
 )أ(

. كُفلت يف مدارس التعليم العام الفـرص املتكافئـة لكـل فـرد مـن أجـل حتـصيل التعلـيم                     -١٠٤
ما قبل املدرسـة والتعلـيم االبتـدائي واألساسـي والثـانوي متثّـل أعلـى                يف  يم  التعلمراحل  كما أن   

وتـنص التـشريعات علـى      .  تشكّل األساس للتعلُّم مدى احلياة     وهي .أولويات السياسة التعليمية  
إتاحة مجيع الـُسُبل املمكنـة لـضمان الفـرص املتكافئـة وتتمثـل يف األحكـام القانونيـة الـيت تـنظّم                       

 ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠املــؤرخ  ١٣٨٧ - ISAKاألمــر رقــم ( والثــانوي التعلــيم األساســي
ــوم     ــيم والعل ــر التعل ــصادر عــن وزي ــانوي   ”وال ــيم الث ــهج الدراســي يف التعل ــشأن اعتمــاد املن “ ب

 ٤املـــــؤرخ  ٦٠٤ - ISAK واألمـــــر رقـــــم ٢٠٠٦، ٢٩٣٠-٧٦اجلريــــدة الرمسيـــــة عـــــدد  (
خطــط التعلــيم العــام للفتــرة بــشأن ” الــصادر عــن وزيــر التعلــيم والعلــوم ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان
ومجيـــع األطفـــال يف ســـن . ٢٠٠٧، ١٦٩١-٤٤اجلريـــدة الرمسيـــة عـــدد (“ ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 واالنتظـام  ،املدرسة تتاح هلم الفرص املتكافئة لالختيار فيما بني املواضـيع والنمـاذج االختياريـة         
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 .يت يف املـدارس   يف أنشطة من خارج املنهج الدراسي والترشُّـح النتخابـات هيئـات احلكـم الـذا               
والتبـاين يف التعلـيم     كما أن املنـهج التعليمـي للدراسـة الثانويـة يقـوم علـى أسـاس مبـدأ الفرديـة                     

 فضالً عن أن مثة جهـداً ُيبـذل لتمكينـهم           ، املدارس وأذواقهم وقدراهتم   تالميذطبقاً الحتياجات   
 مـع االختيـار بـني    ،ونـه  املواضـيع املتـصلة باملـسار الـذي خيتار     انتقـاء من ختطيط حيـاهتم املهنيـة و      

مـن أجـل    املزيد من الفردية والتنّوع يف التعلـيم        لتحقيق   ولسوف يتم السعي     .املقررات املختلفة 
حتسني نوعية التعليم الثانوي حبيث يتسىن لكل تلميذ أو تلميذة االختيـار بالنـسبة ملـسار الـتعلُّم                  

 وتكييـف احملتـوى   ،لـيم الثـانوي   التعحتـصيل  مـع تعزيـز فـرص    ،طبقاً ملواهبه وأذواقه واحتياجاتـه  
 ودعــم الــصلة القائمــة بــني ،األكــادميي للمنــهج الدراســي حــسب االحتياجــات الراهنــة للحيــاة 

ــيح مواصــلة الدراســات يف         ــيت تت ــد مــن الفــرص ال ــق املزي ــدريب املهــين وخل ــام والت ــيم الع التعل
 .مؤسسات التعليم العايل لصاحل الذين خيتارون مسارات خمتلفة للتعلُّم

ــم      -١٠٥ ــر رق ــوم مبوجــب األم ــيم والعل ــر التعل ــد وزي ــد اعتَم ــؤرخ  ٩٧٠ - ISAKوق  ٢٣امل
اسـتراتيجية التكـوين والتقيـيم      ) ٢٠٠٧،  ٢٤٤٠-٦٣اجلريدة الرمسيـة عـدد       (٢٠٠٧مايو  /أيار

 ويتمثــل اهلـدف الـشامل هلــذه   .والتجديـد والتنفيـذ حملتويـات املنــهج الدراسـي يف التعلـيم العـايل      
العمليـات املنفّـذة    غايـات   ف أهداف ومبـادئ حمتويـات املنـهج التعليمـي و          االستراتيجية يف تعري  

ــة     ــة يف هــذه العملي  أولويــات إضــافة إىلواملهــام واملــسؤوليات الــيت تــرتبط باملــستويات التعليمي
ــهج حــىت عــام    ــات املن ــة حمتوي ــذها ٢٠١٢عملي ــة   .  ومؤشــرات تنفي ــل أهــداف عملي كمــا تتمث

 ليـصبح شخـصية    لكـل تلميـذ  يـات بطريقـة تتـيح النـضج       حمتويات املنـهج يف تكييـف هـذه احملتو        
قـدراهتا ممـا يـشكّل وعيـاً للـذات مـن النـاحيتني              /احتياجاهتـا ومـع قدراتـه     /تتوازى مع احتياجاتـه   

املدنية واألخالقية ويكتـسب اإلمكانـات الالزمـة ملواصـلة الدراسـات ولكـي حييـا حيـاة كاملـة                    
 .وفّعالة يف اجملتمع احلديث

، ٥٩٣-٢٣اجلريـدة الرمسيـة عـدد       (ن مجهورية ليتوانيـا بـشأن التعلـيم         كذلك فإن قانو   -١٠٦
يتـيح احلــق  ) املـشار إليــه أدنـاه علــى أنـه قـانون التعلــيم    ) (٢٨٥٣/٢٠٠٣-٦٣، وعـدد  ١٩٩١

 التعلـيم املهـين التـأهيلي واإلفـادة     حتـصيل  يف اختيـار و ، بصرف النظر عن نوع اجلنس     ،لكل فرد 
 منها مثالً املـشاكل الـصحية فـإن بوسـع     ،وجيهةوألسباب . من امليزات اليت تقدَّم ملن يدرسونه  

 إجــازة أكادمييــة مبــا يف ذلــك إجــازة األمومــة واإلجــازة    احلــصول علــى العــايلطــالب التعلــيم 
 .الوالدية إىل أن يصبح عمر الطفل ثالث سنوات

 الـصادر عـن وزيـر       ،٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٤املؤرخ   ٦٠٤ - ISAKوينص األمر رقم     -١٠٧
ــة يــتم تنظيمهــا أخــذاً يف االعتبــار     التعلــيم ــة التــدريب يف املــدارس املهني  والعلــوم علــى أن عملي
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كما ُتكّيف طُرق التدريس حسب قـدرات الدارسـني وحـسب           . تفاصيل منهج التدريب املهين   
 .الطابع احملدَّد للمنهج الدراسي وقاعدة التدريس دون أي متييز على أساس نوع اجلنس

إذا مـا كـان     فـ . جنـسانياً باحليـاد    تقـدُّم ومنجـزات الطالـب        ق مـدى  توثيـ ويتسم تقييم و   -١٠٨
حتصيل الفرد على مدار السنة ذات الصلة يف مجيع مواضيع املنهج الدراسي قـد مت تقييمـه علـى          

 أو أعلى مـن ذلـك ُيَعـّد هـذا الـشخص ناجحـاً مـن حيـث إكمـال برنـامج التـدريب                         مقبولأنه  
فـضي  فإهنـا ت   بنجـاح    ا إذا مت اجتيازهـ    الـيت  التأهيـل     وحيق لـه دخـول امتحانـات       ،املهين األساسي 

 .للحصول على شهادة تفيد بأن الشخص قد حاز التأهيل املهين
وينظّم إجـراء امتحانـات التأهيـل النهائيـة يف جمـال التـدريب املهـين األساسـي، املعتمـد                     -١٠٩

م والعلـوم   الصادر عـن وزيـر التعلـي   ٢٠٠٥يونيه / حزيران١بتاريخ  ٩٩١ - ISAKباألمر رقم  
ــة عــدد  ( ــائج علــى احلــصول علــى التأهيــل و ) ٢٠٠٥، ٢٦٢٢-٧٢اجلريــدة الرمسي شــهادة النت

 كمــا أن الــشخص الــذي يــدرس .التعليميــة وتقيــيم املنجــزات بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس
 .ّود بإمكانية احلصول على التأهيل املهينبصورة مستقلة ُيَز

ير وتنفيذ نظام املعلومـات واملـشورة والتوجيـه    أما اجلهود املبذولة األخرى فتشمل تطو  -١١٠
 مـزّودة باملعـدات التقنيـة       احملـاور طـرح هـذه     مث   املعلومات املهنيـة     حتديد حماور  و ،يف اجملال املهين  

 ةوقــد اعتمــد وزيــر التعلــيم والعلــوم ووزيــر. احملــاوروتــدريب االختــصاصيني العــاملني يف هــذه 
 ٢٩املـؤرخ   ٧٣٩ - ISAK/١١٦-١ ألـف  ماالجتمـاعي والعمـل مبوجـب القـرار رقـ        الضمان  
متطلبـات تقـدمي خـدمات     ) ٢٠٠٥،  ٢١٣٢-٦٠اجلريـدة الرمسيـة عـدد        (٢٠٠٥أبريل  /نيسان

املعلومــات واملــشورة املهنيــة الراميــة إىل مــساعدة األفــراد علــى اإلفــادة مــن الفــرص املتاحــة يف    
ــال يف ســلك مهــين    ــيم والتــدريب واالســتخدام مث االنتظــام الفّع وهــذه اخلــدمات . ميــدان التعل

تستهدف، بصرف النظر عن نوع اجلنس، سواء الـذين مل يبـدأوا حيـاهتم املهنيـة بعـد أو الـذين                    
 مـن العمـل كمـا تـستهدف مـن ال يزالـون قيـد البطالـة إضـافة إىل أربـاب              الً بالفعل سـج   جنزواأ

 .العمل أنفسهم
ــات  ٥٦ ٠٠٠ درس ٢٠٠٥ويف عــام  -١١١  ٣٣ ٠٠٠ وضــمت صــفوفهم  طالــب يف الكلي

ويف كــثري مــن امليــادين فــاق عــدد النــساء بــني طــالب الكليــات . مــن النــساء)  يف املائــة٥٨,٩(
يف بعض املهن، وهـي قليلـة، مثـل تكنولوجيـا املعلومـات             لكن  و. نظريه بني الرجال عدة مرات    

واهلندسة والصناعة التحويلية والتجهيز واهلندسة املعمارية والتشييد والزراعـة والغابـات وصـيد             
 .اك والنقل هيمن عدد الطالب الذكور على عدد الطالباتاألمس
ــرة  -١١٢ ــا وكــان مــن    ١٣٨ ٠٠٠ درس ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفت ــدارس العلي  طالــب يف امل

 النــساء ضــعف عــدد الرجــال ضــمن العــدد  لــغ عــددبو)  يف املائــة٦٠( طالبــة ٨٣ ٠٠٠بينــهم 
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لدراسـة هيمنـت املـرأة علـى        وعند مجيع مستويات ا   . اإلمجايل لالختصاصيني الذين تلقوا تدريباً    
وجــود الرجــل حيــث ســيطرت النــساء يف معظــم بــرامج الدراســة باســتثناء ميــادين ســيطر فيهــا  

وكـان  . الرجال مثل اهلندسة واملهن املتصلة هبا واهلندسة املعمارية والتشييد والنقل ومحاية البيئة           
من التعليم العـايل    )  العليا الدراسة( املرحلة الثالثة    بني دارسي هناك كذلك عدد أكرب من النساء       

أمــا . يف الكليـات اجلامعيــة لدراســة العلـوم اإلنــسانية واالجتماعيــة والطبيعيـة والطــب األحيــائي   
 فقـط مـن     ٢٠٧دراسات التكنولوجيا حيث اقتصر عدد الطالبات على        االستثناء الوحيد فكان    

شأن عـــدد  مـــن املرفـــق بيانـــات إحـــصائية بـــ٦وتـــرد يف اجلـــدول . الدارســـني مـــن ٥٤٨بـــني 
 مـصّنفة حـسب     ٢٠٠٦-٢٠٠٥االختصاصيني الذين مت تدريبهم بواسطة اجلامعـات يف الفتـرة           

 .مرحلة الدراسة
 )ب(

ــق          -١١٣ ــهج الدراســي وطرائ ــس املن ــة لتحــصيل نف ــيم الفرصــة املتكافئ ــانون التعل ــل ق ويكف
 مـدارس   املعينات التعليمية واملباين واملعـدات مـن نفـس النوعيـة يف           بل الوصول إىل    وُسالتدريس  

 .التعليم العام
ويــتم تطــوير منــاهج التــدريب املهــين طبقــاً الحتياجــات االختــصاص املهــين واملهــارات  -١١٤

العامة يف امليدان ذي الصلة بصرف النظر عن املوقع الذي سيتم فيه متابعة هذا املنهج سـواء يف                  
بـرامج الدراسـة    وال يوجد منهج تدرييب مهين وحيد يف سجل         . مدرسة مهنية ريفية أو حضرية    

 ٩٠ - ISAKاألمـر رقـم     (لرجـل وحـده     علـى ا  ملـرأة وحـدها أو      ا يقتصر علـى  والتدريب حبيث   
اعتمــاد ” والـصادر عــن وزيـر التعلــيم والعلـوم بــشأن    ،٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثـاين ١٧املـؤرخ  

 ،٣٠٢-٨اجلريـدة الرمسيـة عـدد       (إجراء وضع وإقرار مناهج التعليم األساسية املهنية والتدريبية         
٢٠٠٦.( 
 ُســبل الوصــول  تكفــل املــدارس املهنيــة،مــن خــالل إقــرار هــذه القواعــد يف أنظمتــها و -١١٥

املتكافئ أمام مجيـع التالميـذ إىل املكتبـة وسـاحة األلعـاب الرياضـية والكتـب املقـررة واملعينـات                     
درسـة  التعليمية واملبـاين مـن نفـس النوعيـة ومرافـق اإليـواء يف عنـابر النـوم واحلكـم الـذايت يف امل              

 الرياضية والتدريبات البدنية والفرص املتكافئة من أجـل اختيـار سـائر وسـائل التعـبري                 األنشطةو
 .عن الذات وما إىل ذلك

 )ج(
هـات الرئيـسية للربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة بـني املـرأة والرجـل للفتـرة                    ومن التوجُّ  -١١٦
. التعلـيم والعلـوم   جمـال   جـل يف     ما يتعلـق بكفالـة الفـرص املتكافئـة للمـرأة والر            ٢٠٠٩-٢٠٠٥

 ،املعلمــون يفتقــرون إىل املعرفــة يف ميــدان مــساواة اجلنــسني  : وحيــدد الربنــامج املــشاكل التاليــة 
يف جمال املدارس العليا إالّ أهنن خيترن مهنـاً تنطـوي علـى     هو املهيمن   الطالبات  وجود  فربغم أن   
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ق يف نـسبة املـرأة والرجـل     وهنـاك خلـل واسـع النطـا       . أقل من حيـث العمـل والـدخل        إمكانات
 تعمـيم عاجلة هـذه املـشاكل عمليـة        مل وتشمل اإلجراءات املتخذة     .ةالدراسأعلى مستويات   عند  

 منــاهج التعلــيم النظـامي وغــري النظــامي وتنظـيم مقــررات تدريبيــة   ضـمن االعتبـارات اجلنــسانية  
تيجية بعنــوان للمعلمــني والتربــويني االجتمــاعيني بــشأن قــضايا مــساواة اجلنــسني ووضــع اســترا 

 .“املرأة والتعليم”
ــة بــشأن مواضــيع      -١١٧ ــد املــدارس بالكتــب املقــررة واملعينــات التعليمي ويكفــل إجــراء تزوي

 ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٤املـؤرخ    ٢ - ISAKعتمد مبوجب األمـر رقـم       امل و ،التعليم العايل 
يف ضــوء قييمهـا  الكتــب املدرسـية املقـررة وت  وضـع  ) ٢٠٠٥، ٢١٦-٧اجلريـدة الرمسيـة عـدد    (

 علـى تعزيـز املـساواة فيمـا يتعلـق       الكتب املدرسـية  مبعىن أن تعمل   ،احترام مبدأ الفرص املتكافئة   
 والوضـع االجتمـاعي واألصـل العرقـي أو          )اإلعاقـة (بنوع اجلنس والعمر واالحتياجات اخلاصة      

 . الديانة أو املعتقداتواالنتماء إىل جمموعة عرقية بذاهتا أ
 األســرية فقــد اســتعيض عنــه شــغالع الــسابق املتعلــق بــاحلرف اليدويــة واألأمــا املوضــو -١١٨

بــرامج التكنولوجيــا العامــة تنميــة روح تنظــيم املــشاريع   تــشمل  و.بــربامج للتكنولوجيــا العامــة 
 ومجيع برامج التكنولوجيـا ُتَعـّد بـشكل         .الصفوف الدراسية اليت تتعلق بوعي املستهلكني     وهتيئة  

 .لفتيات والفتيان يف إطار جمموعات خمتلطةري التدريس لجييناسب اجلنسني ومن مث 
وقد تلقى مكتب أمني املظامل املعين بالفرص املتكافئـة شـكاوى بـشأن احتمـال التمييـز           -١١٩

أوضـحت نتـائج التحقيـق يف تلـك الـشكاوى أن فـرص       وعلى أسـاس نـوع اجلـنس يف التعلـيم؛           
مـن قـانون    ) ٢ (٣ذلـك، وعمـالً باملـادة        وعلـى    .البـنني حتصيل الفتيات أفضل من نظريهتـا بـني         

الفرص املتكافئة للمرأة والرجل الـيت تعـرِّف واجـب الـسلطات العامـة واإلدارات احلكوميـة يف                  
الفرصـة بـني    تكـافؤ   رسم وتنفيذ الربامج والتدابري الواقعة ضمن اختصاصها وتـستهدف كفالـة            

إمكانيـة وضـع بـرامج تعليميـة خاصـة          املرأة والرجل، اقُترح على وزير التعليم والعلوم النظر يف          
ــيت         ــق املعــارف ال ــسعي حنــو أداء أفــضل يف املدرســة مــع تعمي ــى ال ــان عل ــز الفتي ــستهدف حف ت

 .حيّصلوهنا
 تلقى مكتب أمني املظامل للفرص املتكافئة شكوى بـشأن صـورة غـري              ٢٠٠٦ويف عام    -١٢٠

 التمييـز ضـد   خبـصوص شكوى  وجاء التحقيق يف الـ  . للمرأة يف املعينات التعليمية    مهينةمالئمة و 
تدريس أسـلوب تقـين يقـوم علـى أسـاس التـذكُّر الرقمـي               تهبواسطاملرأة يف كتاب مدرسي يتم      

 وكشفت الشكوى عن أن الكتاب املـذكور يـرّوج للتمييـز            . املرأة تعادل صفراً يف النص     حيث
رِح عليهمـا    وعليه جرى االتصال مبركز تطـوير التعلـيم ووزارة التعلـيم والعلـوم وطُـ               .ضد املرأة 

ــة      ــة الطريق ــة الليتواني ــاب املقــرر للغ ــأن ُيحــذَف مــن الكت ــراح يقــضي ب  الفــين أو األســلوب اقت
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 حظـر   بـضرورة  وحاز االقتراح القبول ومت إرساء املبدأ        .التعليمي الذي يروِّج للتمييز ضد املرأة     
 .يس مستقبالًالترويج للمواقف التمييزية القائمة على الصور النمطية اجلامدة يف برامج التدر

 )د(
ــرأة والرجــل      -١٢١ ــة للم ــانون الفــرص املتكافئ ــى وعمــالً بق ــتعني عل ــة  ا ي ملؤســسات التعليمي

ــساء والرجــال     ــة أن تكفــل نفــس الفــرص املتاحــة للن ــادة مــن الزمــاالت واملــنح   يفوالعلمي  اإلف
 .الدراسية

 )هـ(
ــة ل  ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٣ ميف يــوو -١٢٢ ــا  أجيــزت صــياغة جديــدة لقــانون مجهوري يتواني

ويهـدف القـانون   ). ٢٠٠٧، ١٦٢٧-٤٣اجلريدة الرمسية عدد    (بشأن التعليم والتدريب املهين     
 .إىل تنفيذ سياسة التعلُّم مدى احلياة

 ٢٨ ٢٠٠سوق العمــل بتــدريب لــ، قامــت مراكــز تــدريب ٢٠٠٥وعلــى مــدار عــام  -١٢٣
كــان هنــاك  ومــن بــني الــذين مت تــوجيههم إىل التــدريب  . امــرأة١٠ ٩٠٠شــخص مبــن فــيهم  

 ألــف ٨٠٠ احملليـة إضـافة إىل   بورصــات العمـل ُوجِّهـن بواسـطة   )  يف املائـة ٦١(امـرأة   ٨ ٨٠٠
)  يف املائــة٢٤( امــرأة ١ ١٠٠أربــاب العمــل ومت تــوجيههن مــن خــالل )  يف املائــة٨,٦(امــرأة 

 قامـت املراكـز املـذكورة       ٢٠٠٦وعلـى مـدار عـام       . اجتهن إىل التـدريب علـى نفقتـهن اخلاصـة         
 ومـن بـني هـؤالء األشـخاص         . امـرأة  ١٠ ٥٠٠ شخص مبن يف ذلـك       ٢٩ ١٠٠تدريب  أعاله ب 

ُوّجهـن إىل هـذا التـدريب مـن         )  يف املائـة   ٦٠(امـرأة    ٧ ٥٠٠من ُوجِّهـوا إىل التـدريب ومنـهم         
مت توجيههن بواسطة أرباب العمـل      )  يف املائة  ٦,٩( امرأة   ٧٠٠ العمل احمللية و   بورصاتخالل  

 .اجتهن إىل التدريب على حساهبن اخلاص) ئة يف املا٢٣,٤( امرأة ١ ١٠٠و
 )و(

عـودة  ”تنفّـذ املـشروع املعنـون     علـى    وزارة التعليم والعلـوم      عكفت ٢٠٠٥ومنذ عام    -١٢٤
 وهذا املشروع كان مدعوماً من الصناديق اهليكلية لالحتـاد          “من تركوا املدرسة يف وقت مبكّر     

ــذين تركــوا ال  ،األورويب دراســة قبــل األوان علــى العــودة إىل   ويهــدف إىل تــشجيع التالميــذ ال
 -وجــودة املــساعدة التربويــة  مــدارس التعلــيم العــام مــن خــالل حتــسني ُســُبل قبــوهلم وكفــاءة    

للقــائمني علــى تقــدمي اخلــدمات  املتاحــة  مــع حتــسني املــؤهالت املهنيــة  ،النفــسانية الــيت يتلقوهنــا
ُتبــذَل اجلهــود لوضــع منــوذج و. هجيــة لتلــك اخلــدماتن النفــسانية ودعــم القاعــدة امل-التربويــة 

املزيد من حـاالت    وقوع  لعودة تاركي املدرسة يف وقت مبكر إىل سلك التعليم واحليلولة دون            
 .التسّرب التعليمي
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 )ز(
ويف ليتوانيا يتاح جلميع التالميذ ُسـبل الوصـول املتكـافئ إىل الـربامج واملعـايري التربويـة                   -١٢٥

 األنـشطة  يف الفعالـة لفرص املتكافئـة لكـل فـرد للمـشاركة      ويتاح كذلك ا.للتربية البدنية العامة  
 كمـا أن حمتويـات التعلـيم النظـامي والتكميلـي تتمـايز مـن                .الرياضية وتـدريبات التربيـة البدنيـة      

 التــشرحيية اخلــصائصيؤخــذ يف احلــسبان مــن مث  و.حيــث اتــصاهلا بعمــر ونــوع جــنس التالميــذ
 ويف جمـال مـدارس التعلـيم    .)بغـري متييـز  (نـوع   والفسيولوجية والسيكولوجية واالجتماعية لكـل      

الـشابات أن خيتـرن مـن بـني     و للفتيات حايتالعام والتدريب املهين واملؤسسات الرياضية البدنية   
طبقاً ألذواقهـن وقـدراهتن وعلـى أسـاس         ) التعليم التكميلي (أنشطة الرياضة البدنية غري النظامية      

 عدد أكرب من الفتيان والشباب حنو الرياضـة         يتجهومع ذلك   .  والشباب الفتيانمن املساواة مع    
 حنــو ويفَــّسر ذلــك مــن خــالل اخنفــاض دافعيــة الفتيــات  .البدنيــة أكثــر مــن الفتيــات والــشابات

ــث      ــاب الرياضــية حي ــة األلع ــدريب وممارس ــة الظــروف     الت ــامهن بنوعي ــد اهتم ــات يزي أن الفتي
 على الدراسة حبيـث ميـضني وقتـاً         ن أكثر حرصاً   وفضالً عن ذلك فغالباً ما يكّ      .الصحية اخلاصة 

 .أطول يف العكوف عليها
 يف ليتوانيــا  العــسكرية العامــةينــوون الدراســة يف أكادمييــة جونــاس ذميــايتيز أمــا الــذين  

 معايري اللياقـة البدنيـة املطّبقـة علـى األفـراد العـسكريني وهـذه املعـايري                  يستوفوافيتعني عليهم أن    
 .تتمايز على أساس نوع اجلنس والعمر

ومن واقع بيانات احلولية اإلحصائية لأللعاب الرياضـية يف ليتوانيـا، فـإن األمـر انطـوى                  -١٢٦
 وانــتظم يف ٢٠٠٦ مــن مــدارس األلعــاب الرياضــية كانــت تعمــل يف الــبالد يف عــام   ٩٧علــى 

ويف ليتوانيـا كـان العـدد اإلمجـايل         .  فتـاة  ١٣ ٠٩٨ من التالميـذ ومـن بينـهم         ٤٦ ٢٥٣سلكها  
أي  وال متثـل البنـات   ،اخنرطـوا يف سـلك مـدارس األلعـاب الرياضـية يف تنـاقص      لألطفـال الـذين   

بـرح   وعلى خالف ذلك فإن عدد النساء يف جمال األلعاب الرياضية مـا           . استثناء يف هذا الصدد   
 يف املائـة يف عـام   ٢٧,١٩ و  ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٢٧,٨قـارن    (٢٠٠٠يف تزايد منـذ عـام       

بل إن هنـاك    ). ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٩,٥٥ و   ٢٠٠٤عام   يف املائة يف     ٢٧,٩٨ و   ٢٠٠٢
 شـابة   ١٣يف الوقـت احلـايل مثـة        : مـن فـروع الرياضـة البدنيـة       “ ريوذكـ ”شابات يف كل فرع     

 يف ٣٢؛ و  يف اجلــودو٤٧٢ يف جمــال كــرة القــدم؛ و  ٤١١ صــفوف املالكمــة؛ و يدرســن يف
 يف املـصارعة    ٢٤فاع عـن الـنفس؛ و        يف لعبـة سـامبو للـد       ١٢املصارعة اليونانيـة والرومانيـة؛ و       

 يف ١٦ يف الكاراتيــة؛ و ٨ يف كاراتيــه كيكوشــني؛ و  ١١يف رفــع األثقــال؛ و   ١٩احلــرة؛ و 
 يف إحبــار ٤٨ يف البولــو املــائي؛ و ٤ يف املبــارزة و ١٠ يف الــرغيب؛ و ٤٣؛ و األيــديمــصارعة 

 . يف سباحة الغوص٣٦القوارب مث 
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 بغــري متييــز بــني اجلنــسني ،افــة األنــواع علــى أن تــرّوجوتعمــل الــربامج املدرســية مــن ك -١٢٧
ــز الفكــر النقــدي        ــبىن أخالقيــات األســرة واجملتمــع مــع تعزي ــة الــيت تت ــة واإلثني للقــيم االجتماعي

وإلعداد الشباب من أجـل احليـاة والـزواج         . والقدرة على احلكم السليم على املعايري األخالقية      
 ومــن أجــل تنميــة شخــصية ناضــجة ،امــة للجــنس ومــساعدهتم علــى فهــم الفكــرة الع،واألســرة
 ٧املـــؤرخ  ١٧٩ - ISAK اعتمـــد وزيـــر التعلـــيم والعلـــوم، مبوجـــب األمـــر رقـــم   ،وأخالقيـــة
ــباط ــدد    (٢٠٠٦فربايــر /ش برناجمــاً للثقافــة األســرية   ) ٢٠٠٧، ٧٤٠-١٩اجلريــدة الرمسيــة ع

 ١٤املـؤرخ    ٢٦١ - ISAKكما اعتمد وزير التعلـيم والعلـوم، مبوجـب األمـر رقـم              . واجلنسية
 التوصـيات املنهجيـة لوضـع       )٢٠٠٦،  ٧٦٦-٢٣اجلريـدة الرمسيـة عـدد        (٢٠٠٦فربايـر   /شباط

 مبادئ إعداد وتنفيـذ هـذه الـربامج    تقوم بتعريفاليت   ،برامج الثقافة األسرية لألطفال والشباب    
ملعينــات التــدريس دليــل منــهجي كمــا مت إعــداد . إىل ذلــك واملتطلبــات الالزمــة ملــضموهنا ومــا

ويف الوقـت احلاضـر يوجـد فريـق         . “وضع برامج الثقافـة األسـرية لألطفـال والـشباب         ” نوانبع
عامل يف إطـار وزارة التعلـيم والعلـوم مـسؤول عـن مهمـة وضـع خطـة عمـل لنـشر التوصـيات                      

ويعمـل  .  وضع برامج الثقافـة األسـرية لألطفـال والـشباب          اليت يقتضيها املنهجية السابقة الذكر    
 للمعلمـني  دورات تدريبيـة وحلقـات دراسـية         تنظـيم ة للتربويني بانتظام على     مركز التنمية املهني  
 .بشأن هذه املسائل

 ١١املادة 
 ١الفقرة 

 )أ(
حتقيـق   ويتمثل اهلدف من القانون يف       دعم العمالة  مت إقرار قانون بشأن      ٢٠٠٦يف عام    -١٢٨

ويرسـم القـانون    . اعيكاملة واحلد من االستبعاد االجتماعي وتدعيم التجانس االجتم       العمالة  ال
كفالـة تـوازن    لحتقيـق التـوازن بـني العـرض والطلـب يف جمـال العمـل                : مهام نظـام دعـم العمالـة      

 .امل يف سوق العمل وتعزيز إمكانية اسـتخدام البـاحثني عـن وظـائف ممـن بلغـوا سـن العمـل           ش
العمالـة؛ تـدابري    اخلـدمات العامـة لـدعم       : كما ُيِقر القانون التدابري اآلتيـة املتعلقـة بـدعم العمالـة           

مـن القـانون   ) ٤ (٣وتـنص املـادة   . فّعالة لسياسة متبعة يف سوق العمل؛ بـرامج دعـم التوظيـف          
 مـن خـالل     العمالـة تدابري دعـم    على تنفيذ   هام نظام دعم التوظيف و    االضطالع مب املذكور على   

 .احترام مبدأ تكافؤ الفرصة بالنسبة للرجال والنساء وكذلك مبدأ عدم التمييز
وعمالً بالقانون املذكور أعاله، أصبح حيـق للفئـات التاليـة مـن األفـراد احلـصول علـى                     -١٢٩

أو األب ) األم املتبّنيــة( األم ،احلوامــل بنــاًء علــى اختيــار األســرة: دعــم إضــايف يف ســوق العمــل
أو ويل األمر أو احلاضن الذين يقومون بالفعل على تربيـة طفـل دون الثامنـة مـن               ) األب املتبين (
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 ١ومت االعتــراف بــه رمسيــاً بوصــفه عــاجزاً قبـــل      ر أو طفــل معــاق دون الثامنــة عــشرة     العمــ 
-النفـسانية  ضحايا االجتار يف البشر الذين أكملوا برامج إعـادة التأهيـل    مث  ؛  ٢٠٠٥يوليه  /متوز
 .أو املهنية/جتماعية واال

ــام  -١٣٠ ــد ٢٠٠٤ويف ع ــة   اعتم ــشاريع االجتماعي ــشأن امل ــانون ب ــانون  . ق ــنص الق ــ وي ى عل
 املتعلـق هبـذا الوضـع      وضـع مـشروع اجتمـاعي        املمنوحـة  ة القانونيـ  الكيانـات حقوق وواجبـات    

وكذلك أساس وإجراءات اكتساب الوضـع أو خـسارته؛ وهـو يعـّرف الفئـات املـستهدفة الـيت                   
ميكن استخدامها يف املشاريع االجتماعية وحيّدد تفاصيل عالقات االستخدام يف تلـك املـشاريع       

مــن ) ٤) (١ (٤وتــنص املــادة . املقدمــة كمنحــة مــن الدولــة إىل تلــك املــشاريعويــنظّم املعونــة 
أب تتوىل أو يتوىل مبفـرده رعايـة        /القانون على دعم التوظيف يف املشاريع االجتماعية لصاحل أم        

األب يف حالـة بطالـة ألكثـر مـن سـتة            /وتربية طفل دون اخلامـسة مـن العمـر حيـث تكـون األم             
 .ب حملي لعالقات العملأشهر منذ التسجيل لدى مكت

 )ب(
ومن التوّجهـات الرئيـسية للربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة بـني املـرأة والرجـل للفتـرة                      -١٣١
 وهـذا  . ما يتمثل يف كفالة الفرص املتكافئـة للنـساء والرجـال يف جمـال العمالـة         ٢٠٠٩-٢٠٠٥

رأة يف النـــشاط اجلـــزء مـــن الربنـــامج يهـــدف إىل تغـــيري األدوار النمطيـــة اجلامـــدة للرجـــل واملـــ 
 مبـا يف    ، وإىل خلق الظـروف الـيت تتـيح للمـرأة والرجـل التوفيـق بـني العمـل                  ،االقتصادي بالبالد 

حتـسني إمكانيـة اسـتخدام النـساء        مـع    ، وبني الواجبات األسرية   ،ذلك اخلدمة العسكرية احملترفة   
اسـتخدام   وكـذلك    ، إعادة بدء حياة مهنية بعد غياب طويل من سـوق العمـل            يرغنب يف الالئي  

 مـشروع  تطـوير حتسني الفرص املتاحة أمام املرأة لبدء و      و ،طالبات العمل من النساء األكرب سّناً     
 وحفـز أربـاب العمـل علـى أن          ،جتاري وتعزيـز املزيـد مـن املـشاركة االقتـصادية الفّعالـة للمـرأة              

االت  مـع دعـم حـ      ،يهيئوا فرصة األجر املتساوي عن العمل املتـساوي بالنـسبة للمـرأة والرجـل             
الشراكة االجتماعية وتطـوير احلـوار االجتمـاعي مـن خـالل كفالـة مـساواة اجلنـسني يف سـوق               

 .العمل
وجيري االضطالع مبهمة تعزيز روح إنـشاء املـشاريع بـني صـفوف النـساء مـن خـالل                    -١٣٢

ق مـع أولويـات     س مبـا يتـ    ٢٠٠٩-٢٠٠٥الربنامج الوطين لتكافؤ الفرصة للمرأة والرجل للفترة        
 مبعىن كفالـة املـشاركة املتكافئـة للمـرأة          العمالةتحدة يف ميدان احلد من الفقر وتشجيع        األمم امل 

 ضـمن وفـضالً عـن ذلـك فـإن هـذه املهمـة مدرجـة أيـضاً         . والرجل يف جمـال األعمـال التجاريـة       
 علـى حنـو     ٢٠١٥األهداف االستراتيجية لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم حـىت عـام              

راتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية الطويلة األجـل عـن الفتـرة املمتـدة حـىت عـام                 ما يرد يف االست   



CEDAW/C/LTU/4

 

46 07-64511 
 

 ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ١٢ املؤرخ   ٨٥٣ اليت مت اعتمادها مبوجب قرار احلكومة رقم         ،٢٠١٥
 وكـــذلك يف تـــدابري تنفيـــذ الربنـــامج الـــوطين  )٢٠٠٢، ٢٤٢٤-٦٠اجلريـــدة الرمسيـــة عـــدد (

ف تعزيــز النمــو االقتــصادي الــسريع ودعــم روح التنــافس   الســتراتيجية لــشبونة الــذي يــستهد 
 .واالستخدام واالستثمار يف رأس املال البشري

 ،علــى فــرص اســتخدام املــرأة وال ســيما يف املنــاطق الريفيــةمــازال يطــرأ  حتــسُّن هنـاك و -١٣٣
فضالً عن هتيئة الظروف املالئمة لبـدء وتطـوير مـشروع جتـاري حيـث حتـرص النـساء علـى أن                      

ومــن واقــع بيانــات .  بــصورة فّعالــة فــرص إجيــاد عمــل أو بــدء مــشروع جتــاري خــاص يغتــنمن
 امــرأة ١ ٤٠٠ االجتمــاعي والعمــل، مت توجيــه الــضمان الوطنيــة التابعــة لــوزارة بورصــة العمــل

 لـدى   التمـسجَّ  امرأة   ١ ٨٠٠ مبن يف ذلك     ٢٠٠٦إىل التدريب املهين يف عام      )  يف املائة  ٥٤(
امرأة يزيـد    ١ ٢٠٠ سنوات إضافة إىل     ٣وق العمل ألكثر من      العمل بعد غياب عن س     بورصة

 آالف امـرأة    ٣ولتعزيز إمكانية االستخدام وجتديد املهـارات مت توجيـه          .  سنة ٥٠عمرهن على   
إىل دورات التدريب اليت تستهدف من يعانون البطالة الطويلة األجل مـن أجـل              )  يف املائة  ٧٣(

 امـرأة مـسجالت لـدى     ١ ٢٠٠ وضـم هـذا العـدد        .يـة  العمل ن املهنيـة ومهـاراهت    نجتديد معـارفه  
امـرأة   ١ ٤٠٠ العمل بعد غياب عن سوق العمل ألكثر من ثـالث سـنوات إضـافة إىل                 بورصة

 ُنظِّمت دورات أساسية بشأن األعمال التجاريـة        ٢٠٠٦ويف عام   .  سنة ٥٠يزيد عمرهن على    
مـن البـاحثني عـن العمـل         ٤ ٤٠٠ مكاتب هيئة العمل احمللية وقـد أمت الدراسـة فيهـا             من جانب 

 . امرأة٢ ٥٣٠مبن يف ذلك 
ومنــذ عــام . بــاطراد عــدد النــساء الالئــي يبــدأن ويطــّورن مــشاريعهن التجاريــةويــزداد  -١٣٤
املـرأة يف جمـال العمـل       ” يضم فرعاً بعنـوان      www.svv.it موقع شبكة اإلنترنت     ما برح ،  ٢٠٠٥

ــو “ التجــاري ــة إضــافة إىل أحــدث     وهــو ي ــساء يف جمــال األعمــال التجاري رد قــصص جنــاح للن
عــن مبــادرات املعلومــات املتــصلة باملواضــيع الــيت تنــاقَش يف هــذا املوقــع فــضالً عــن معلومــات   

ــدول األعــضاء    ــة وال ــشاء   ،الحتــاد األورويببااملفوضــية األوروبي ــارات إن ــز مه ــة إىل تعزي  الرامي
فـإن الـسيدات مـن صـاحبات املـشاريع الـذين ُينـَشر عـن           كـذلك   . املشاريع بني صفوف النساء   

ــة شــروعهن يف تلــك        ــشأن كيفي مــشاريعهن يف هــذا الفــرع يتقــامسن املعلومــات مــع غريهــن ب
ــة واملــشاكل الــيت واجهنــها لــدى بــدء وتطــوير املــشروع التجــاري      وكيــف ،األعمــال التجاري

 ينبغي أن تتحلى هبـا املـرأة         إضافة إىل طرح آرائهن بشأن السمات الرئيسية اليت        ،استطعن حلها 
وبـشكل عـام فقـد ُنـِشرت علـى       . لكي تصبح قادرة على تنظيم مشروع جتـاري ومـا إىل ذلـك            

 قـصة جنـاح يف      ٥٠وباإلضافة إىل ذلك مت نشر      .  من قصص النجاح يف هذا املضمار      ٧٠املوقع  
نـساء مـن    ويف هـذا املنـشور تقـوم ال       . “املـرأة يف جمـال األعمـال التجاريـة        ”منشور محـل عنـوان      

صــاحبات املــشاريع بتحليــل األســباب الكامنــة وراء تــصميمهن علــى بــدء مــشروع جتــاري مــا  

http://www.svv.it/
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وطرح آرائهن بشأن العوامل األساسية اليت تكفل جناح تشغيل املـشروع مـع تقـدمي املعلومـات                 
 .األخرى ذات الصلة

يم محـالت   وملؤازرة األعمال التجاريـة للنـساء، تقـوم مراكـز املعلومـات التجاريـة بتنظـ                -١٣٥
هــذه احلمــالت النــساء  يــدعى إىل  و،إعالميــة للنــساء صــاحبات املــشاريع يف مجيــع املقاطعــات  

صـاحبات املــشاريع التجاريــة والنــساء الالئــي يــردن بــدء مــشروع وكــذلك النــساء الالئــي يــتم  
الــيت اختيــارهن ومــنحهن جــوائز باعتبــارهن أفــضل صــاحبات مــشاريع للعــام خــالل احلمــالت  

ــتم  ،جيــري تنظيمهــا ــاً كمــا ي قــصص عــن منــشورات عــن أجنــح النــساء و وتعمــيم إصــدار جمان
 .جناحهن يف هذا الصدد

ويف كل عام ُتـّزود النـساء صـاحبات املـشاريع باملعلومـات وُسـُبل املـشورة والتـدريب                    -١٣٦
مراكــز كمــا تعمــل . بــشأن فــرص االنتفــاع مــن املــساعدة املاليــة املقدمــة لتطــوير مــشروع مــا   

 تشجيع املشاريع على تزويـد صـاحبات املـشاريع القائمـة واحملتمـل      هيئاتة واملعلومات التجاري 
نـشر املعلومـات التجاريـة    لقيامها باملعلومـات التجاريـة وخـدمات املـشورة مـع تنظـيم فعاليـات               

وقــد عملــت وكالــة التنميــة . والــدورات التدريبيــة بــشأن كيفيــة بــدء وتنظــيم مــشروع جتــاري 
 مــن مراكــز املعلومــات ٤٨املتوســطة علــى تنظــيم لقــاءات مــع  الليتوانيــة للمــشاريع الــصغرية و

 مـن  ١٢ ٨١٠( يف املائـة  ٥٩,٨٩التجارية وكـشف هـذا االستقـصاء علـى أن النـساء يـشكّلن            
 ١٠ ٨١٧ يف املائـة أو      ٥٩,٧٥ مقابـل  ()٢٠٠٦مجايل عدد املتعاملني مع هذه املراكز يف عام         إ

النـساء كُـن أكثـر نـشاطاً بوصـفهن          وتوضـح إحـصاءات املتعـاملني كيـف أن           .)٢٠٠٥يف عام   
 ٢٠٠٥من مستعملي خدمات مؤسسات تدريب املشاريع باملقارنة مـع الرجـال سـواء يف عـام         

 .٢٠٠٦أو عام 
وتعمل النساء القائمات على تنظيم املـشاريع يف ليتوانيـا بانتظـام علـى تقاسـم التجربـة                   -١٣٧

ــات  ــع نظرياهتــن األجنبي ــشبكة األ ، وهــن م ــشطة ال ــشاركن يف أن ــز  ي ــة لتعزي روح تنظــيم وروبي
 نشر املعلومـات بـشأن احلالـة يف ميـدان األعمـال التجاريـة للنـساء يف                  يف و ،املشاريع بني النساء  

ملبادرات اليت جيري اختاذها يف البالد لتعزيز املـشاريع التجاريـة للمـرأة وكـذلك تنفيـذ        اليتوانيا و 
 .رية يف البلدان األخرىتنظيم األعمال التجااملشاريع املشتركة مع القائمات على 

 ،ويتم تنفيذ عدد من املشاريع املدعومة من جانب الصناديق اهليكلية لالحتـاد األورويب             -١٣٨
قـدراهتا علـى    دعـم   ميزانيـة الدولـة وتـستهدف تعزيـز اسـتخدام املـرأة و            كما تـشارك يف متويلـها       

ــة تنظــيم  ــشاريع التجاري ــل اســم     .امل ــا حيم ــشاريع م ــذه امل ــن ه ــساوا ” م ــق امل ــسيطري “ ة الرئي
وهـو مـدعوم يف إطـار مبـادرة املـساواة للمجتمعـات             “ لنيـوس ي كليبيـديا ف   -والشراكة اإلمنائيـة    

 ويـستهدف املـشروع مـساعدة النـساء         .٢٠٠٦وظل قيد التنفيذ منـذ عـام        ) ايكوال(األوروبية  
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ــّسق       ــاة النــشطة كمــا أن من الالئــي فقــدن الــصلة بــسوق العمــل علــى إعــادة االنــدماج يف احلي
 وتتمثــل مهــام املــشروع يف .وع هــو مكتــب كليبيــديا للتــدريب واملــشورة لــسوق العمــلاملــشر

 وحتـسني التوجيـه    ،حتسني التدابري الرامية إىل مكافحة االسـتبعاد االجتمـاعي للفئـات املـستهدفة            
القـدرات علـى اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات املتقدمـة            دعـم   املهين والتطبيـع االجتمـاعي و     

 إمكانيـة اسـتخدام املـرأة يف سـوق العمـل يف             تعزيز و ، السلكية والالسلكية  وأدوات االتصاالت 
 الفــرد مســات” ومــن هــذه الــربامج التدريبيــة مــا حيمــل عنــوان .إطــار بــرامج التــدريب املتطــورة

أمــا  . قيــد البطالــةن األمــد وهــنويــستهدف النــساء ومــن طــال علــيه “ وختطــيط احليــاة املهنيــة
األقليـات اإلثنيـة    نـساء    يف سـن مـا قبـل التقاعـد إضـافة إىل              نـساء فهـن   املشاركات يف املشروع    

 .ونساء أخرياتغري املستخدمات لوقت طويل و
ــرة  -١٣٩ ــف، ٢٠٠٨-٢٠٠٦ويف الفت ــذ     يكل ــى تنفي ــة عل ــارات االجتماعي  صــندوق االبتك

التــدابري واملمارســات  : العمالــةتكــافؤ الفرصــة للمــرأة والرجــل يف جمــال     ”مــشروع بعنــوان  
 ويتمثل اهلدف الـشامل مـن       . مدعوم من الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب       وهو “والتطورات

املشروع يف كفالة الفرص املتكافئـة يف االسـتخدام والتنفيـذ الفّعـال هلـذه الفـرص علـى الـصعيد           
أمني املظامل للفـرص    وُيَعّد مكتب   . اإلقليمي مع ضمان رصد التغيُّرات اليت تطرأ يف هذا امليدان         

ــة مــن  ــا .روعش املــشاركني يف هــذا املــ املتكافئ  ١٠:  مــن املــشروع فهــي الفتــات املــستهدفة  أم
لجـان احلكوميـة املعنيـة      يف ال عضاء  األواألشخاص املسؤولون   ) واحدة يف كل مقاطعة   (بلديات  

 وكـذلك   ،بالفرص املتكافئة للمرأة والرجل املنـشأة يف البلـديات للمـشاركة يف تنفيـذ املـشروع               
 منظمـات االسـتخدام     وحمللية والنقابات العماليـة وأربـاب العمـل وممثلـ         املنظمات غري احلكومية ا   

املنفِّذ الرئيسي للمـشروع هـو ائـتالف املنظمـات غـري احلكوميـة حلمايـة حقـوق            و .يف البلديات 
ة فــ أنــشطة االئــتالف املــذكور يــتم تنــسيقها مبعر تكانــ، ٢٠٠٠ ومنــذ عــام .اإلنــسان للمــرأة

 .صندوق االبتكارات االجتماعية
فلننــشئ ”املــرأة علــى تنفيــذ مــشروع بعنــوان  عــن قــضايا علومــات املويعكــف مركــز  -١٤٠

ــا لنيــوس وكليبيــدا يتعزيــز روح تنظــيم املــشاريع لــدى املــرأة يف مقاطعــات ف  (“ مــشروعاً جتاري
وهـو مـدعوم    ) وأوتينا لكفالة املشاركة املتوازيـة جنـسانياً يف األعمـال التجاريـة وسـوق العمـل               

ويتمثــل اهلــدف الــشامل للمــشروع يف متكــني املــرأة  .  لالحتــاد األورويبمــن الــصناديق اهليكليــة
 متكافئة يف سوق العمل من خالل تزويدها باملعـارف املطلوبـة ودعـم              مواقعالليتوانية من شغل    

كمـا أن املـشروع املـذكور يعـزز اسـتقاللية املـرأة        . استعدادها لبدء وتطوير مشروعها التجاري    
طموحاهتــا مــن أجــل شــغل مناصــب  يــدعم ت املــشاريع لــديها واقتــصادياً وينمــي روح مهــارا 

اإلدارة العليا يف جمال العمـل التجـاري وفعاليـة املـشاركة يف القطاعـات غـري التقليديـة واختيـار                     
 .ويسهم املشروع يف احلد من التمييز األفقي يف سوق العمل. املهن غري التقليدية
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 تنفيــذ املــشروع تنــسيقوق العمــل مكتــب كونــاس للتــدريب واملــشورة يف ســ  ويتــوىل -١٤١
 ويعـزز  .“تعزيز مهـارات املـرأة يف تنظـيم املـشاريع يف سـياق تنميـة جمتمـع املعلومـات                  ”املعنون  

االستخدام للمرأة اليت تريد إعادة بدء حياة مهنية بعد غياب طويـل عـن سـوق                فرص  املشروع  
. النـدماج يف سـوق العمـل   العمل وكذلك النساء األكرب سّناً ممن يـواجهن صـعوبة إزاء إعـادة ا             

يــستهدف الربنــامج دعــم  فيمــا ويف إطــار هــذا املــشروع يــتم تنفيــذ برنــامج للتعلــيم عــن ُبعــد    
مهارات املـرأة يف البحـث عـن العمـل يف ميـدان االسـتخدام وتطـوير قـدرات اإلملـام باملهـارات                       

 التغيُّـرات   مـع تكيُّـف    احلاجة إىل ال   إزاءاحلاسوبية األساسية وتدعيم دافعية املرأة وفعالية موقفها        
وتـشمل التـدابري األخـرى املنفـذة يف إطـار هـذا املـشروع تنظـيم                 . اليت تطرأ علـى سـوق العمـل       

فعاليات عرض الوظائف للفئات املستهَدفة وأرباب العمل املستهدفني وكذلك حلقـات العمـل      
رأة علــى الــيت يــتم فيهــا مناقــشة ومعاجلــة املــشاكل املتــصلة بــالتوظيف علــى حنــو مــا تواجهــه املــ 

 .الصعيد اإلقليمي
 )ج(

 مــن قــانون تكــافؤ الفــرص للمــرأة  ٥، مت تكميــل املــادة ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٥يف يــوم  -١٤٢
العمـل علـى كفالـة الظـروف املتـساوية يف      رب  والرجل بالبند الذي يقضي بعدم اقتصار التـزام         

 ستوىالنــهوض مبــ ولكنــه يلتـزم أيــضاً بــضمان نفــس الفـرص مــن أجــل   ،موقـع العمــل فحــسب 
 .املؤهالت وإعادة التدريب واكتساب خربة األداء العملية

 الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة للمـرأة والرجـل للفتـرة             اليت حيتويها ويف إطار التدابري     -١٤٣
 يتم تنظيم ُسبل التدريب للنساء العائدات إىل سوق العمل بعـد غيـاب طويـل                ٢٠٠٩-٢٠٠٥

يــز إمكانيــة اســتخدامهن وجتديــد مهــاراهتن وقــدراهتن  وكــذلك للنــساء األكــرب ســّناً هبــدف تعز 
ــة ــة    . العملي ــسوق العمــل احمللي ــشورة ل ــدريب وامل ــا أن مكاتــب الت ــدريب  ،كم ــة الت ــة هليئ  التابع
ــة لــسوق العمــل االليتو ــالغني مبــن يف ذلــك  ٥٣ ٠٠٠ قــدمت خــدمات املــشورة إىل  ،ني  مــن الب
لـــى التـــوايل يف عـــام  ألـــف ع٢٩,٨ ألـــف و ٤٦,٢ إىل و٢٠٠٥ ألـــف امـــرأة يف عـــام ٣٤,٤
 مـن   ٣٠ مـا يزيـد علـى        ، ومـن مث ُتطَّبـق     ،وعملت اهليئة املذكورة أعاله على أن تطوِّر      . ٢٠٠٦

وال ســيما (بــرامج املــشورة اجلماعيــة وهــذه الــربامج مكيَّفــة طبقــاً لفــرادى الفئــات املــستهدفة    
 .حسب احتياجاهتم) األشخاص املستضعفون اجتماعياً

يالت اليت أُدخلـت علـى قـانون مجهوريـة ليتوانيـا بـشأن التعلـيم                 اعتماد التعد  يف ضوء و -١٤٤
، مت إنفاذ مبـدأ الفـرص املتكافئـة يف نظـام التـدريب           ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣والتدريب املهين يف    
 مجيــع بــني حبيــث يكفــل املــساواة  طــابع العدالــة االجتماعيــةلنظــام املــذكورااملهــين ممــا أكــسب 

ق أو اجلنـسية أو اللغـة أو األصـل أو الوضـع              أو العـرْ   األشخاص بصرف النظر عن نوع اجلـنس      
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 الفرصة أمام كـل فـرد للحـصول علـى     كما يكفل االجتماعي أو الديانة أو املعتقدات أو اآلراء        
 . مهنة جديدةاالخنراط يف سلكأول مهنة وخيلق الظروف اليت تتيح ترقية املهنة القائمة أو 

 )د(
 مـــن قـــانون تكـــافؤ الفرصـــة للنـــساء ٦ املـــادة ، مت تعـــديل٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٥ويف  -١٤٥

والرجال مـن أجـل أن ُتقـر بـضرورة أن ُيَعـّد مـن قبيـل انتـهاكات احلقـوق املتـساوية بـني املـرأة                  
 املـادي  األجـر  اإلجراءات اليت يتخذها رب العمل على أساس نـوع اجلـنس مـن قبيـل                ،والرجل
.  العمـل املتـساوي القيمـة      مقابـل  ولكـن أيـضاً   فقـط    العمـل املتـساوي      مقابل الاألكثر  أو  األقل  

 .وهذا النص ييّسر تضييق اهلوة الفاصلة يف األجور ويف املركز االقتصادي بني املرأة والرجل
-٢٠٠٥ويف إطار تنفيـذ الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة بـني املـرأة والرجـل للفتـرة                      -١٤٦
املتـساوي أو عـن العمـل        يتم حفز أرباب العمل على إقرار األجر املتساوي عن العمـل             ٢٠٠٩

 شـارك اجمللـس الثالثـي جلمهوريـة ليتوانيـا مـع             ٢٠٠٥ويف عام   . املتساوي القيمة للرجل واملرأة   
 وضــع منهجيــة يف االجتمــاعي والعمــل ومعهــد العمــل والبحــوث االجتماعيــة   الــضمانوزارة 

 إجـراء  لتقييم الوظائف واملراكز الوظيفية وهـو يهـدف إىل تعزيـز شـفافية مـنح األجـور وتيـسري              
 ومــستوياهتا يف )املراكــز الوظيفيــة(للمجــاميع املتــشابكة مــن الوظــائف  تقيــيم أكثــر موضــوعية 

فــرادى  أساســية لألجــور ســواء يف  تعرفــاتالــشركات واملنظمــات مــع املــساعدة علــى وضــع   
 ويف  .الكيانات االقتصادية أو علـى صـعيد كامـل القطـاع دون متييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس                     

 مــن ممثلــي ٢٥ذه املنهجيــة يف حلقــات دراســية يــشارك فيهــا مــا يــصل إىل كــل ســنة ُتطــَرح هــ
العماليــة وكــذلك املــسؤولون املــاليون ومــديرو شــؤون العــاملني يف  خمتلــف اجتاهــات النقابــات 

 .الشركات اخلاصة
هذا وتنص األحكام القانونية يف مجهوريـة ليتوانيـا بوضـوح علـى ضـرورة أن يتقاضـى                   -١٤٧

 وقــد شــكّلت . متــساوياً عــن العمــل املتــساوي أو العمــل املتــساوي القيمــةالرجــل واملــرأة أجــراً
ــسبة      ــشهري ن ــرأة يف متوســطها ال ــة للم ــن متوســط األجــر    ٨٢,٤األجــور اإلمجالي ــة م  يف املائ

 علـى صـعيد     ٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٨٢,١ وكذلك   ٢٠٠٥الشهري اإلمجايل للرجل يف عام      
 يف املائـة مـن   ٨٢,٢ص شـكّلت أجـور املـرأة نـسبة         ويف القطاع اخلـا   . االقتصاد القومي الشامل  

ويف القطاع العام كانـت هـذه      . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٨٠,٩ و   ٢٠٠٥أجور الرجل يف عام     
انظــر ( علــى التــوايل ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ٧٨,٩ يف املائــة و ٧٧,٩األرقــام هــي 

لرجل واملرأة فإن ليتوانيـا ُتَعـّد عنـد         ويف ضوء ثغرة األجور الفاصلة بني ا      ).  يف املرفق  ٧اجلدول  
 متييز أفقي ورأسـي يف سـوق        نظراً لوجود متوسط االحتاد األورويب وتظل ثغرات األجور قائمة        
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يعملن يف قطاعات اقتـصادية     كما  العمل وكثرياً ما تشغل النساء مراكز أقل من مراكز الرجال           
 .أقل أجراً
ــة بنظريهتــا يف عــام  علــى أن ثغــرة األجــور مــا لبثــت أن ضــاقت بــ    -١٤٨ صورة طفيفــة مقارن
 يف ٨١,٤ عنــدما كانــت األجــور الــشهرية اإلمجاليــة للمــرأة تــشكّل يف املتوســط نــسبة  ٢٠٠٤

وتوضح البيانات اإلحصائية أن األجور يف القطاعات الـيت هتـيمن           . املائة من نظريهتا عند الرجل    
 وأقــل .يهــيمن عليهــا الــذكورالقطاعــات الــيت يف عليهــا اإلنــاث يف االقتــصاد أقــل مــن نظريهتــا 

املرتبات تدفع يف جمال الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم والفنـادق واملطـاعم ومـا         
أمـا أعلـى املرتبـات فتـدفع يف جمـال           . إليها مبعىن القطاعـات االقتـصادية الـيت هتـيمن عليهـا املـرأة             

ء وإمــدادات الغــاز وامليــاه مبعــىن  اإلدارة العامــة والــدفاع واملــستودعات واالتــصاالت والكهربــا 
 ). يف املرفق٨انظر اجلدول (القطاعات االقتصادية اليت يهيمن عليها الرجال 

ويوضـــح حتليـــل الـــشكاوى املقدمـــة إىل مكتـــب أمـــني املظـــامل للفـــرص املتكافئـــة أن     -١٤٩
مـن   يف املائـة     ٥٠االنتهاكات ملبدأ مـساواة اجلنـسني يف جمـال االسـتخدام تـشكّل مـا يـصل إىل                   

 فكـثرياً مـا تـشكو النـساء مـن األجـر             ،مجيع الشكاوى املتعلقة بالتمييز على أساس نوع اجلـنس        
وبعد التحقيق يف هـذه الـشكاوى فـإن مكتـب أمـني      . العمل األسوأغري املتساوي ومن ظروف   

 هذه اإلجراءات التمييزيـة وعـادة مـا         وقفاملظامل املذكور كثرياً ما ُيبِلغ أرباب العمل بضرورة         
 .ي اتباع هذه النصيحةجير

 )هـ(
، بــدأ نفــاذ قــانون مجهوريــة ليتوانيــا بــشأن الــضمان  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١يف  -١٥٠

وهـذا القـانون يؤسـس      ). ٢٠٠٤،  ٢٦-٤اجلريـدة الرمسيـة عـدد       (االجتماعي يف حالـة البطالـة       
األشــخاص فئــات حيــدد  و،العالقــات القانونيــة يف ميــدان الــضمان االجتمــاعي يف حالــة البطالــة

 وإجـراء  ،الذين يغطيهم ضمان البطالة واسـتحقاق مبـالغ الـضمان االجتمـاعي يف حالـة البطالـة             
ــ ــدفع هلــذا االســتحقاق و  ْناملَ ــسبة التمويــل واإلدارة واملــسؤولية  ُســبل ح واحلــساب وال هلــذه بالن

ــات  ــة مــن التأمين ــانون   . النوعي ــرتبط   زادتوعمــالً هبــذا الق ــيت ت ــة ال ــأمني البطال   اســتحقاقات ت
ــسابقة  ــاألجور ال ــذي    مت ختفــيض حبيــث  ب ــة ال ــسجل املطلــوب للبطال  ؤهــلياحلــد األدىن مــن ال

 .تقاضي مبلغ استحقاقات البطالةل
 يؤدي دوراً مهماً بـشكل خـاص يف ختفيـف           مماويتم بانتظام زيادة املعاشات التقاعدية       -١٥١

ي يتقاضــني معاشــاً عــدٍد النــساء الالئــ أن  فــضالً عــن ،االســتبعاد االجتمــاعي للنــساء املــسنات 
 ويف ضـوء بيانـات إدارة اإلحـصاء تـشكّل النـساء           .تقاعدياً أصبح أكرب مـن نظـريه بـني الرجـال          

 سـنة   ٦٤  و ٦٠ يف املائة من جمموع عدد األشخاص الذين تتراوح أعمـارهم بـني              ٥٨,٣نسبة  
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ــة  ٧٠,١وهــذا الفــرق يــزداد بــاطراد حيــث يــصل إىل    ــة العمري ــة يف الفئ  ســنة ومــا ٩٥ يف املائ
 .فوقها
 بـشأن  ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥ املـؤرخ    ٥٨٤قرار احلكومة رقم    جتدر اإلشارة هنا إىل     و -١٥٢

زيادة املعـاش التقاعـدي األساسـي للتـأمني االجتمـاعي للدولـة وإقـرار القـيم اجلديـدة للـدخل              ”
. “٢٠٠٥، ٢٤١٤-٦٧اجلريـــدة الرمسيـــة عـــدد ”“ ٢٠٠٥اخلاضـــع للتـــأمني للـــسنة احلاليـــة 

املـشار إليـه   ( املعاش األساسي للتأمني االجتمـاعي للدولـة   زاد ٢٠٠٥يوليه /وز مت ١اعتباراً من   ف
كمـا  )  ليتـا  ٢٠٠ ليتـا إىل     ١٧٢من  ( ليتا   ٢٨فيما يلي بوصفه املعاش التقاعدي األساسي مببلغ        

ن املـشار إليـه فيمـا يلـي بوصـفه الـدخل املـؤمَّ         (٢٠٠٥أن الدخل اخلاضع للتأمني للسنة احلاليـة        
املعـــاش زيـــادة واســـتفاد مـــن ).  ليتـــا١ ٠٨٤ ليتـــا إىل ٩٩٠مـــن ( ليتـــا ٩٤ر عليـــه زاد مبقـــدا

التصاعدي األساسـي والـدخل املـؤّمن عليـه مجيـع مـن يتلقـون معاشـات تقاعديـة مـن الـضمان                       
 املعاشـات   زادت ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ١ واعتباراً من    .) شخص ٨٨١ ٠٠٠(االجتماعي للدولة   

ستفيدون مــن هــذه املعاشــات ممــن يتــوافر فــيهم احلــد  املــيتقاضــاهاالتقاعديــة لكبــار الــسن الــيت 
 املعـاش التقاعـدي    زيـادة  ت وجاء ، ليتا يف املتوسط   ٥٠األدىن املطلوب لسجل التوظيف مبقدار      

 ٨٠ ٠٠٠حنـو   (نطوي على زيادة يف استحقاقات املساعدة االجتماعية مـن الدولـة            تاألساسي ل 
 هــذه االســتحقاقات املدفوعــة إىل معــدالتيــرتبط باملعــاش التقاعــدي األساســي و). اســتحقاق

 املعاقني الذين مت االعتراف هبم بوصفهم عاجزين قبل بلوغ سـن الرابعـة              إىل و ،األطفال املعاقني 
 واألشـخاص الـذين يتولـون رعايتـهم واألمهـات      ، مبا يف ذلك املعاقون منـذ الطفولـة    ،والعشرين

 ليتـا يف    ٢٨االجتماعيـة مببلـغ     وزادت اسـتحقاقات املـساعدة      . طفاللعدد كبري من األ   عيالت  امل
حنـو  ( عالوات التمريض املدفوعـة لألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة الكاملـة               زادت كما   ،املتوسط
ــة    .  ليتــا٤٢مببلــغ )  مــستفيد١٢ ٠٠٠ وفــضالً عــن ذلــك طــرأت زيــادة علــى معاشــات الدول

لعـسكرية  التقاعدية املدفوعة للضباط واألفراد العسكريني الذي أصبحوا معاقني خالل اخلدمـة ا      
 .تواين أو أثناء املناورات العسكريةييف اجليش الل

زيـادة  ” بـشأن  ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٣١ املـؤرخ    ٥١٢ قـرار احلكومـة رقـم        وهناك أيـضاً   -١٥٣
اخلاضـع  املعاش التقاعدي للضمان االجتمـاعي األساسـي للدولـة واعتمـاد قـيم جديـدة للـدخل                  

واعتبـاراً  ). ٢٠٠٦،  ٢٢٨١-٦٢يـة عـدد     اجلريـدة الرمس  (“ ٢٠٠٦عليـه للـسنة احلاليـة       للتأمني  
 ليتــا إىل ٢٠٠مــن ( ليتــا ٣٠ املعــاش التقاعــدي األساســي مببلــغ زاد ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١مــن 
 ١ ٠٨٤مـن   ( ليتـا    ١٢٨ مببلـغ    ٢٠٠٦ن عليـه للـسنة احلاليـة        وكذلك الـدخل املـؤمَّ    )  ليتا ٢٣٠
ملعاشـات التقاعديـة    امـن يتقاضـون  هـذه املؤشـرات مجيـع    زيـادة   وقـد أفـادت     )  ليتا ١ ٢١٢إىل  

 مـستفيد مـن     ٥٨٩ ٠٠٠ شخص مبن يف ذلـك       ٨٧٥ ٠٠٠(للضمان االجتماعي التابع للدولة     
 ٢١٠ ٠٠٠ و مـــستفيد مـــن معاشـــات مـــا قبـــل الـــشيخوخة ٨ ١٠٠معاشـــات الـــشيخوخة و
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فقــد معاشــات  ألــف مــن املــستفيدين مــن  ١٥,٣ ألــف مــن األيتــام و ٤١,٩شــخص معــاق و 
 مــستفيد مــن تعويــضات ظــروف ٩ ٠٠٠ت التقاعــد و  مــستفيد مــن معاشــا١ ١٠٠العائــل و 

خوخة املـدفوع لألشـخاص الـذين       املعاش التقاعـدي للـشي    كما زاد متوسط    ). العمل االستثنائية 
ديـسمرب  / ليتـا يف كـانون األول  ٤٤٦يتوافر فيهم احلد األدىن للسجل املطلوب لالسـتخدام مـن       

 يف ١٦حــوايل ( ليتــا ٧١بلــغ  أي مب٢٠٠٦ديــسمرب / ليتــا يف كــانون األول٥١٧ ليبلــغ ٢٠٠٥
 ليتـا  ٣٠زيادة املعاش التقاعدي األساسي إىل زيادة يف املساعدة االجتماعية مببلـغ          وأدت  ) املائة

 زيـادة يف املعاشـات التقاعديـة للدولـة املدفوعـة للـضباط              طـرأت  وفضالً عن ذلـك      .يف املتوسط 
ية يف اجليش الليتـواين أو أثنـاء        واألفراد العسكريني الذين أصيبوا باإلعاقة خالل اخلدمة العسكر       

 .املناورات العسكرية
 بتعـديل   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ املؤرخ   ١ ٠٣١وعمالً بقرار احلكومة رقم      -١٥٤

إقـرار إجـراء   ” بـشأن  ١٩٩٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٨ املـؤرخ   ١ ٠٥٦ رقم   يقرار احلكوم ال
-١١٣اجلريـدة الرمسيـة عـدد      (ة  منح ودفع معاشات الضمان االجتمـاعي التقاعـدي مـن الدولـ           

، باسـتثناء معاشـات مـا       يـة للـضمان االجتمـاعي     فإن مجيـع املعاشـات التقاعد     ) ٢٠٠٦،  ٤٣٠٤
 كمـا أن  . لـشهر اجلـاري   عـن ا   ومـا بعـده      ٢٠٠٦قبل الشيخوخة، يـتم دفعهـا اعتبـاراً مـن عـام             

ذلـك   وعلـى    .لـشهر اجلـاري   عن ا التعويضات عن ظروف العمل االستثنائية فهي تدفع بدورها         
 املعاشـات   أصبحتوما أن   . فإجراء دفع معاشات الضمان االجتماعي التقاعدي أصبح موحداً       

التقاعدية واجبة الدفع عن الشهر اجلاري فإن املستفيدين منها الذين اعتادوا تقاضـي املعاشـات               
تـصر األمـر فقـط علـى أن         قشـهر واحـد وا    عن  التقاعدية عن الشهر السابق تلقوا مبلغاً مضاعفاً        

شــات مــا قبــل الــشيخوخة تــدفع عــن الــشهر الــسابق حبيــث تــرتبط بــالتلقي الفعلــي للــدخل  معا
 .املشمول بالتأمني

ويتم تنظيم شروط وإجراءات تنظيم تراكم املعاشات التقاعدية املهنيـة بواسـطة قـانون               -١٥٥
اجلريــدة  (٢٠٠٦مجهوريــة ليتوانيــا بــشأن تــراكم املعاشــات التقاعديــة املهنيــة الــصادر يف عــام   

التـشريعات الـيت تـنظّم       بـني واءمـة   املويهدف القـانون إىل     ). ٢٠٠٦،  ٣٢٤٨-٨٢الرمسية عدد   
حتظــر و.  التــشريعات ذات الــصلة يف االحتــاد األورويبوبــني املعاشــات التقاعديــة املهنيــة جتميــع
يف مـواد األحكـام األساسـية ملعـاش تقاعـدي مـا ويف       الـنص  من القـانون أن يـتم   ) ١ (٢٣املادة  

الشتراك تتعارض مع مبدأ املـساواة      لأحكام وشروط   على  وق للمعاشات التقاعدية    قواعد صند 
 .بني املرأة والرجل

 صدرت صـيغة جديـدة مـن قـانون مجهوريـة ليتوانيـا بـشأن                ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٩ويف   -١٥٦
 ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ١استحقاقات املساعدة االجتماعية من الدولة ليسري مفعوهلا اعتبـاراً مـن         
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واهلـــدف مـــن ). ٢٠٠٥، ٢٥٥٦-٧١، عـــدد ١٩٩٤، ١٨٧٣-٩٦ الرمسيـــة عـــدد اجلريـــدة(
ــع معاشــات العجــز     ــانون هــو ضــمان دف ــراد عــن العمــل  الق ــؤهلني لتقاضــي لألف  اســتحقاق امل

سـباب أخـرى يـنص عليهـا هـذا          ألاملساعدة االجتماعيـة مـن الدولـة حبكـم العجـز أو العمـر أو                
ملــساعدة االجتماعيــة مــن الدولــة مــن ااقات ويــورد القــانون تعريفــاً ألنــواع االســتحق . القــانون

ــؤهلني    ــراد املـ ــل واألفـ ــصادر التمويـ ــراءات  ،ومـ ــشروط واإلجـ ــة املّت والـ ــذه   بعـ ــع هـ ــنح ودفـ ملـ
ــدفع اســتحقاقات املــساعدة االجتماعيــة  ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١واعتبــاراً مــن . االســتحقاقات  ُت

 يف  ٦٠ونـون قـد فقـدوا        ويك اً أو جزئيـ   لعمل كامالً اً عن ا  ألشخاص الذين يعانون عجز   لصاحل ا 
 معـاقني    وُيعترف هبـم بوصـفهم     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١قبل  (املائة أو أكثر من القدرة على العمل        

ــة   ــة الثاني ــة األوىل أو الفئ ــاراً مــن  ) مــن الفئ ــاين ١واعتب ــاير / كــانون الث ــدفع كــذلك  ٢٠٠٦ين  ت
ــوا ســن املعــاش التقا      ــذين بلغ ــة إىل األشــخاص ال ــساعدة االجتماعي ــا . عــدياســتحقاقات امل أم

 ١قبـل   ( يف املائة من القـدرة علـى العمـل           ١٠٠ إىل   ٧٥يتراوح من    األشخاص الذين فقدوا ما   
يـستحقون تقاضـي اسـتحقاق مـن        ف)  ُيعَترف بأهنم عاجزون من الفئـة األوىل       ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 ٧٠-٦٠ واألشـخاص الـذين فقـدوا        .املساعدة االجتماعية مساوٍ للمعاش التقاعـدي األساسـي       
 الـذين ُيعَتـرف بـأهنم عـاجزون مـن        ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١قبـل   (ة من القدرة على العمل      يف املائ 

ــة  ــة الثاني ــساعدة       ) الفئ ــستحقون تقاضــي اســتحقاق امل ــاش التقاعــدي ي ــوا ســن املع ــذين بلغ وال
 يكــونأمــا األشــخاص الــذين .  مــن املعــاش التقاعــدي األساســي ٠,٩االجتماعيــة مبــا يــساوي 

 االجتماعي للدولة ومعـاش الدولـة ومعـاش دولـة أجنبيـة أو              نالضمامعاش  (معاشهم التقاعدي   
ــة    ــواع املعاشــات التقاعدي ــة أقــل مــن ) غــري ذلــك مــن أن ــتم ، اســتحقاق املــساعدة االجتماعي  في

ــة واملعــاش التقاعــدي الفعلــي و     أو /تعويــضهم عــن الفــرق بــني اســتحقاق املــساعدة االجتماعي
 .جمموع املعاشات التقاعدية اليت يتم تلقيها

 قــانون مجهوريــة ليتوانيــا بــشأن الــدمج االجتمــاعي صــدر، ٢٠٠٤مــايو / أيــار١١ويف  -١٥٧
ــة عــدد  (للعــاجزين  ــدة الرمسي معــدَّالً ) ٢٠٠٤، ٢٩٨٣-٨٣ وعــدد ١ ٩٩١، ٣٦/٩٦٩اجلري

ويتمثــل . ومعــاداً تــسميته ليــصبح قــانون مجهوريــة ليتوانيــا بــشأن الــدمج االجتمــاعي للمعــاقني  
 يف ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١ملعــّدل الــذي بــدأ ســريانه يــوم  الغــرض األساســي مــن هــذا القــانون ا 

ضـــمان احلقـــوق املتـــساوية والفـــرص املتكافئـــة للمعـــاقني يف اجملتمـــع وإرســـاء مبـــادئ الـــدمج  
 ، وتعريــف نظــام الــدمج االجتمــاعي وشــروطه املــسبقة وشــروطه احلاليــة،االجتمــاعي للمعــاقني

 وتنظــيم تقيــيم اإلعاقــة  ،لمعــاقنيوحتديــد املؤســسات املــسؤولة يف ميــدان الــدمج االجتمــاعي ل  
ــادئ حتديــد     ،والقــدرة علــى العمــل  ــة وإرســاء مب  وضــبط تقــدمي خــدمات إعــادة التأهيــل املهني

 .االحتياجات اخلاصة وتلبيتها
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“ العـاجز ” عـن    ان الـسابق  املفهومان: وقد أدخل القانون مفاهيم ومصطلحات جديدة      -١٥٨
وهـذا يـستبعد األحكـام      . “اإلعاقـة ” و   “املعـاق ” مبفهـومي ا  ممت االستعاضـة عنـه    “ العجز” و

ينفّـذ قانونـاً احلقـوق      كمـا   التمييزية اليت درجت على التأكيد على خـصوصية الـشخص املعـاق             
 .املتساوية والفرص املتكافئة لصاحل املعاقني يف اجملتمع

مـستوى القـدرة   : كما أدخل القانون نظاماً جديداً لتقييم اإلعاقة والقدرة علـى العمـل        -١٥٩
 كما أن مهمة تقيـيم اإلعاقـة والقـدرة علـى العمـل أصـبحت                ،ل حمل فئة العجز   ّحيلالعمل  على  

مؤسـسة وحيـدة هـي مكتـب تقيـيم اإلعاقـة والقـدرة علـى العمـل التـابع لـوزارة                      من اختصاص   
 . االجتماعي والعملالضمان
  مت اعتماد صيغة جديدة مـن قـانون مجهوريـة ليتوانيـا بـشأن            ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٩ويف   -١٦٠

ــة وســرى مفعوهلــا اعتبــاراً مــن   للــضماناملعاشــات التقاعديــة  ــه / متــوز١ االجتمــاعي للدول يولي
ــة، عــدد   (٢٠٠٥ ــدة الرمسي ــإن مــستوى   ). ٢٠٠٥، ٢٥٥٥-٧١اجلري وعمــالً هبــذا القــانون ف

القدرة على العمل بدالً من فئة العجز أصبح منـسوباً إىل األشـخاص املعـاقني الـذين بلغـوا سـن               
 . معاشات العجز عن العمل التقاعدية ويتقاضاها هؤالء األشخاصمنحُتالعمل وعلى ذلك 

وعندما ال يتاح لشخص مـا، بـصرف النظـر عـن نـوع جنـسه، العمـل ألسـباب معّينـة                       -١٦١
 .هلـا مـن جانـب الدولـة       / االجتماعي للدولة ُتكفَل ضمانات معّينة لـه       الضمانومن مث ال يشمله     

 يف البيـت فهـذا الـشخص يـشمله التـأمني بالنـسبة           وإذا ما كان مثة شخص يرعى شخصاً معاقـاً        
 االجتماعي للدولة الذي ميّول مـن اعتمـادات        للضمانمن املعاش التقاعدي    إىل اجلزء األساسي    

وكان قد اقُترح أن يـتم التـأمني علـى هـؤالء األشـخاص مقابـل جممـوع املعـاش                    . ميزانية الدولة 
ــة علــى أن     ــشمالتقاعــدي للــضمان االجتمــاعي مــن الدول ــة  لهم الــضماني  االجتمــاعي يف حال

أّبـاً أو ويل أمـر      /ّمـاً كـذلك يـشمل التـأمني أُ      . ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١البطالة اعتبـاراً مـن      
 إجازة والدية حىت يبلغ الطفل ثالث سنوات من العمـر عـن اجلـزء األساسـي                 استحقيكون قد   

 .قـع اعتمـادات ميزانيـة الدولـة       من املعاش التقاعدي للتأمني االجتماعي من الدولة ممـوالً مـن وا           
ن على هؤالء األشـخاص مقابـل جممـوع     فسوف يؤّم٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١واعتباراً من  

 االجتمـاعي  بالـضمان  االجتمـاعي مـن الدولـة علـى أن يـتم تغطيتـهم             للضماناملعاش التقاعدي   
 .يف حالة البطالة

ملعـاقني باملعينـات التقنيـة بـصورة أكثـر      وسعياً حنو املزيد من تلبية االحتياجات لتزويـد ا    -١٦٢
 االجتمـــاعي والعمـــل اســـتراتيجية لتزويـــد املعـــاقني الـــضمان وضـــعت وزارة ،فعاليـــة وكفـــاءة

 ١١٤-١ -ألــف  ومت اعتمادهــا مبوجــب األمــر رقــم ٢٠١٠-٢٠٠٤باملعينــات التقنيــة للفتــرة 
اجلريــدة  ( االجتمــاعي والعمــلالــضمان الــصادر عــن وزارة ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٣٠املــؤرخ 
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ــة عــدد   ــشامل لالســتراتيجية يف وضــع نظــام    ). ٢٠٠٤، ٢٧٢٥-٧٨الرمسي ويتمثــل اهلــدف ال
يؤدي إىل العمل، من خالل استخدام أكفـأ ملـوارد ميزانيـة            قانوين واقتصادي وتنظيمي مشترك     

ن يعانون مـن إعاقـات بـصرية أو         ملالدولة، على حتسني تقدمي املعينات التقنية لذوي اإلعاقات و        
أما التوجهـات الرئيـسية لتنفيـذ االسـتراتيجية         .  مع تيسري تأهيلهم طبياً واجتماعياً ومهنيا      ،مسعية

فتتمثــل يف حتــسني النظــام القــانوين والتمــاس تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للمعــاقني بــأجنع ســبيل  
 وتقييم وحتسني نوعيـة اخلـدمات املتاحـة هلـم حاليـاً             ،ممكن من خالل تزويدهم باملعدات التقنية     

ملـوارد ميزانيـة     وكفالـة اسـتخدام أكفـأ        ،عن طريق إنشاء املكاتـب احملليـة يف فـرادى املقاطعـات           
 افتتاح مكتـبني إقليمـيني تـابعني ملركـز          ٢٠٠٥ مت يف عام     ، ويف إطار تنفيذ االستراتيجية    .الدولة

 توجـد أربعـة   وبصفة عامـة    .  االجتماعي والعمل  الضماناملساعدة التقنية للمعاقني ضمن وزارة      
 مكاتـب   ة إضـافة إىل سـت     ٢٠٠٥مكاتب إقليمية تابعـة للمركـز املـذكور كانـت تعمـل يف عـام                

 .٢٠٠٦كانت عاملة يف 
 املزيـد مـن اجلهـود لتقـدمي املعينـات التقنيـة إىل املعـاقني يف                  بـذل  ٢٠٠٥قد شهد عام    و -١٦٣

 وبــدأت ،٢٠١٠-٢٠٠٤إطــار االســتراتيجية املتعلقــة بتزويــد املعــاقني باملعينــات التقنيــة للفتــرة 
 ألـف  ٦ ٢٠٠ ومت اعتمـاد مبلـغ   ، لشراء املعينات التقنيـة    ٢٠٠٥إجراءات الشراء العامة يف عام      

 مـن املعينـات التقنيـة مبـا         ٤ ٠٥٢ مت شـراء     ٢٠٠٥ويف عـام    . ليتا يف ميزانية الدولة هلذا الغـرض      
 مـن   ٦٩٨ بالكهربـاء و     متحركـاً  كرسـياً    ٢٧ من املعينـات التقنيـة للبـالغني و          ٣ ٣٥٤يف ذلك   

 مت تقـدمي  التجهيـز  ويف إطار العقود املمنوحة مـن أجـل اإلصـالحات و   .املعينات التقنية لألطفال  
ويف .  من املعينات التقنيـة    ٢ ٣٤١ جتهيز ليتا مع إصالح و    ٢٨٣ ٨٤٠خدمات لإلصالح مببلغ    

كما أمكن تلبية مـا يقـرب   .  شخص باملعينات التقنية٢٢ ٠٠٠ مت تزويد أكثر من    ٢٠٠٥عام  
 . املائة من املتطلبات الالزمة للمعينات التقنية التعويضية يف٩٠من 
 االعتماد املدرج يف ميزانية الدولـة للمعينـات التقنيـة مـا يـصل               وصل،  ٢٠٠٦ويف عام    -١٦٤
ــا ٦ ٥٠٠إىل  ــف ليت ــغ، أمكــن شــراء   .  أل ــذا املبل ــة وُدفعــت   ٢١ ٧٣٣وهب ــات التقني ــن املعين  م

 للتـشغيل إىل جانـب   اجلـاهز معـاقني مـن النـوع    كرسيني لل تعويضات لشخصني كانا قد اشتريا      
 مـن تلـك املعينـات الـيت مت إصـالحها وطرحهـا        ٢ ٥٤٩و من املعينـات التقنيـة       ٢٦ ٣٧٠تقدمي  

.  بالكهربـاء الـيت مت شـراؤها وتقـدميها    املتحركـة  من كراسـي املعـاقني      ٤٤جاهزة لالستخدام و    
ي على البالغني بل قُّدمت كـذلك        مل يقتصر تقدمي هذه النوعية من الكراس       ٢٠٠٦واعتباراً من   

 قُــّدمت املعينــات التقنيــة إىل ٢٠٠٦ويف عــام .  ســنة١٣لألطفــال الــذين تزيــد أعمــارهم علــى  
 يف املائــة مــن متطلبــات ٩٠ شــخص ومــن مث أمكــن تلبيــة مــا يقــرب مــن  ٢٢ ٠٠٠أكثــر مــن 

 .املعينات التقنية التعويضية
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توانيـــا بـــشأن الـــدمج االجتمـــاعي وإذ تـــصرفت احلكومـــة عمـــالً بقـــانون مجهوريـــة لي -١٦٥
ــاقني، ــم    للمع ــرار رق ــد اعتمــدت، مبوجــب الق ــؤرخ ١٤٢٦ فق ــسمرب / كــانون األول٢٣ امل دي
 تنظـيم جملـس املعـاقني يف إطـار وزارة           )٢٠٠٥،  ٥٦٠٣-١٥٢اجلريدة الرمسيـة عـدد       (٢٠٠٥
ــلالـــضمان ــاعي والعمـ ــم  وعمـــال .  االجتمـ ــة رقـ ــرار احلكومـ ــؤرخ ١٤٢٣بقـ ــانون ٢٣ املـ  كـ
 اجمللـس   أعيدت تسمية ،  )٢٠٠٥،  ٥٦٠٠-١٥٢عدد  اجلريدة الرمسية    (٢٠٠٥مرب  ديس/األول

العجـزة التـابع حلكومـة مجهوريـة ليتوانيـا ليـصبح إدارة املعـاقني التابعـة لـوزارة                   الليتواين لشؤون   
االجتماعي والعمل وأصـبحت الـوزارة املـذكورة مـسؤولة عـن مهمـة العمـل بوصـفها             الضمان  

 االجتمـاعي   الـضمان  جملـس املعـاقني التـابع لـوزارة          شـرع كر كمـا    مؤسس الـدائرة الـسالفة الـذ      
. ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١والعمــل وإدارة املعــاقني التابعــة لــنفس الــوزارة يف العمــل يــوم   

ــة      وتتعامــل املؤســستان مــع أهــم القــضايا املتــصلة باملعــاقني يف ميــدان الرعايــة الــصحية واحلماي
ــةيئــة البيئــة واالجتماعيــة والتعلــيم والتــدريب وهت   والــوعي اجلمــاهريي والرياضــة البدنيــة  العمال

 .والثقافة والترفيه
ــن   -١٦٦ ــاراً مــ ــاين ١واعتبــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــاك  ٢٠٠٧ينــ ــان هنــ ــرأة ٤٠٤ ١٢٥، كــ  امــ

 رجالً يتلقون معاشـات الـشيخوخة التابعـة للتأمينـات االجتماعيـة للدولـة إضـافة                 ١٩٢ ٢٨٠و
انوا يتلقــون معاشــات العجــز عــن العمــل مــن    مــن الرجــال كــ ٤١ ٣٠٤ امــرأة ٤٤ ٧٦٠إىل 

) ٢٠٠٥يوليــه / متــوز١وهــي معاشــات العجــز التقاعديــة قبــل  (التأمينــات االجتماعيــة للدولــة  
 رجــالً كــانوا يتلقــون اســتحقاقات الدولــة للمــساعدة ٢٨ ٠٣٩و  امــرأة ٧٢ ٦٥٠إضــافة إىل 
 .االجتماعية

 )و(
مـن االتفاقيـة   ) و) (١ (١١فيـذ املـادة   وقد وردت يف التقرير الثالث معلومات بشأن تن      -١٦٧
 على األحكام القانونيـة املعمـول هبـا يف          ٢٠٠٦-٢٠٠٥توانيا ومل تطرأ تغيريات يف الفترة       ييف ل 

 .هذا امليدان
 ٢الفقرة 

 )أ(
 املعتمـدة يف    ،على قانون الفرص املتكافئة للمرأة والرجل     اليت أُدخلت   تنص التعديالت    -١٦٨
ــه / متــوز٥ املــؤرخ ٣٠٤-راًالقــانون رقــم عاشــ  (٢٠٠٥عــام  ــة  ) ٢٠٠٥يولي ــه يف حال علــى أن

وقوع متييز على أساس نوع اجلنس مرتبطاً بالوضع العائلي أو الزواجي فإن ذلـك ُيَعـّد بالـذات       
 .تصرفاً متييزياً
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 )ب(
 املعاشات التقاعدية من املـساعدة االجتماعيـة        ُتقدم،  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١واعتباراً من    -١٦٩

) أو مـن يتبنـاهم    ( أطفالـه    يستحق وتدفع بصرف النظر عّما إذا كان املتوىف الذي          يف حالة الُيتم  
 وقبـل ذلـك احلـني    .ملعاش مقيماً بصورة دائمة يف مجهورية ليتوانيـا أو غـري مقـيم         ا من مستحقي 

 ملعـاش التيـتُّم     املـستحقني مـن املـساعدة االجتماعيـة لألطفـال غـري           مة  املقدَّكانت معاشات اليتم    
املتـوىف مقيمـاً بـصفة دائمـة يف     ) يأو املتبنّـ (الوالـد  الجتماعي ال تقّدم إالّ إذا كـان       من الضمان ا  

 .ة ليتوانيايمجهور
 دفع استحقاقات الطفولة مبوجـب قـانون مجهوريـة ليتوانيـا            ٢٠٠٧وقد استمر يف عام      -١٧٠

، ٣٢٠٨-٨٨ وعـدد    ١٩٩٤،  ١٧٠٦-٨٩اجلريدة الرمسيـة عـدد      (بشأن استحقاقات الطفولة    
 كـان هـذا االسـتحقاق ُيـدفَع إىل األسـر الـيت لـديها                ٢٠٠٤يوليـه   /واعتباراً مـن متـوز    ،  )٢٠٠٤

 وإىل األسـر الـيت لـديها ثالثـة          ،طفل واحد أو طفالن حىت يبلغ األطفال سن السابعة من العمـر           
 من دراستهم ولكن ليس بعد بلوغهم سـن         ا لألطفال وحىت ينتهو   ١٨أطفال أو أكثر حىت سن      

 اسـتحقاقات الطفولـة الـيت       أصـبحت  ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١اعتبـاراً مـن     و. الرابعة والعشرين 
ــدفع عــن األطفــال بــني الــسابعة والتاســعة مــن العمــر     مــن احلــد األدىن ٠,٤ مــساوية لنــسبة ،ُت

ــة ــا بــشأن اســتحقاقات    . ملــستوى اإلعال ــة ليتواني ويف الوقــت احلاضــر، وعمــالً بقــانون مجهوري
 اإلعالـة   احلـد األدىن مـستوى     يف املائـة مـن       ٧٥نـسبة   ، ُيدفع استحقاق شهري للطفـل ب      األطفال

 إضــافة إىل ،مــن تــاريخ مولــد الطفــل حــىت يــصل إىل ســن ثــالث ســنوات ابتــداء )  ليتــا٩٧,٥(
عـن األطفـال   )  ليتـا ٥٢(ستوى اإلعالـة  احلـد األدىن ملـ   من ٠,٤استحقاق شهري للطفل بنسبة  
 تتقاضــىالثــة أطفــال أو أكثــر فهــي  أمــا األســر الــيت لــديها ث . بــني الثالثــة والتاســعة مــن العمــر 

مبعدل شهر لكـل    )  ليتا ١٤٣(ستوى اإلعالة   احلد األدىن مل   من   ١,١استحقاقات الطفولة بنسبة    
 ٥٢ (احلـد األدىن املـذكور     مـن    ٠,٤ إضـافة إىل اسـتحقاق بنـسبة         ،طفل دون الثالثة مـن العمـر      

ومـا بعـدها إذا مـا كـانوا          الثالثـة والثامنـة عـشرة مـن العمـر            بـني مبعدل شهر عـن األطفـال       ) ليتا
 . متفرغني ولكن ليس بعد أن يصلوا إىل سن الرابعة والعشريناًطالب
تــدابري تنفيــذ برنــامج حكومــة مجهوريــة ليتوانيــا  ”ومــن التــدابري املعمــول هبــا مبوجــب   -١٧١

 تــشرين ١٧ املــؤرخ ١٠٢٠ املعتمــدة بواســطة قــانون احلكومــة رقــم “٢٠٠٨-٢٠٠٦للفتــرة 
ــوبر /األول ــدد   ( ٢٠٠٦أكت ــة ع ــدة الرمسي ــل يف ترمجــة   ) ٢٠٠٦، ٤٢٧٣-١١٢اجلري ــا يتمث م

متدرجة لـدفع اسـتحقاقات الطفولـة لكـل طفـل حـىت يبلـغ الطفـل سـن الثامنـة عـشرة أو حـىت                          
 ولتنفيذ االلتزامـات    .)٢اجلدول  ،  ٥٩التدبري رقم   (العام يف مدرسة هنارية     ُيكِمل الطفل تعليمه    

 األطفــال دون الثانيــة عــشرة مــن  لتــشملقات الطفــل املتعّهــد هبــا فقــد مت توســيع دفــع اســتحقا 
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ــر ــرة بـــني   .العمـ ــتحقاقات للفتـ ــذه االسـ ــدفع هـ ــول١ وُتـ ــبتمرب / أيلـ ــانون ٣١ و ٢٠٠٧سـ  كـ
 مــن قــانون  ٢٢ األخــذ يف االعتبــار أنــه عمــالً بتعــديالت املــادة      ع مــ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

ــه / حزيــران٥اســتحقاقات األطفــال الــيت اعتمــدها الربملــان يف    تــدفع اســتحقاقات  ٢٠٠٧يوني
 عن كل طفل دون الثامنة عـشرة مـن العمـر أو            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١الطفل اعتباراً من    

 .حىت ينتهي الطفل من تعليمه العام يف مدرسة هنارية
 مــن أجــل اســتحقاقات ٢٠٠٧ مليــون ليتــا يف ميزانيــة الدولــة لعــام ٢٣,٢ومت اعتمــاد  -١٧٢

 ٩ لألطفـال الـذين يتـراوح عمـرهم بـني            ٢٠٠٧سـبتمرب   /يلـول  أ ١الطفولة املدفوعة اعتباراً من     
وُتــدفع اســتحقاقات الطفولــة .  ســنة ومــن أجــل التكــاليف اإلداريــة ذات الــصلة١٢و ســنوات 
واعتبـاراً  .  طفـل ليتـواين دون التاسـعة مـن العمـر يف املتوسـط              ٣٥٠ ٠٠٠لنحـو   حالياً  الشهرية  

 مـن األطفـال يتلقـون       ١٠٥ ٠٠٠مـه    أصبح هناك عدد إضـايف قوا      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١من  
ــة  ــه       .اســتحقاقاً للطفول ــصبح في ــذي ي ــاريخ ال ــاراً مــن الت ــدفع اعتب ــدم وُي  وهــذا االســتحقاق يق

ــى       ــد عل ــرة تزي ــيس لفت ــه ولكــن ل ــستحقاً ل ــشخص م ــدمي   اً شــهر١٢ال ــاريخ تق ــى ت  ســابقة عل
ــة  ــد مــن تقــدميها إىل مكتــب املــسا     . املــستندات املطلوب ــات هــذا االســتحقاق فالب ــا طلب عدة أم

 . الشخصيصرح بهاالجتماعية التابع لإلدارة البلدية يف حمل اإلقامة الذي 
 أصــدر الربملــان قـانون مجهوريــة ليتوانيــا بـشأن اخلــدمات االجتماعيــة   ٢٠٠٦ويف عـام   -١٧٣

وعمـالً هبـذا القـانون، فـإن األشـخاص املـسنني أو            ). ٢٠٠٦،  ٥٨٩-١٧اجلريدة الرمسية رقم    (
.  يعيـشون مبفـردهم    أسـوة بالـذين    أبنـائهم يـستحقون معونـة الدولـة          املعاقني الـذين يقيمـون مـع      

ودعـم إمكانيـة تقـدميها لكـل فـرد مـع       ويهدف القـانون إىل تعزيـز تنـّوع اخلـدمات االجتماعيـة           
 .ضمان جودهتا

 مت تقـــدمي اخلـــدمات االجتماعيـــة يف مؤســـسات العيـــادات الداخليـــة ٢٠٠٦ويف عـــام  -١٧٤
ى مـا    وتلقَّ . ألف شخص  ١١٤إىل  ملشردين  اات ومساكن إيواء    واملراكز النهارية ومراكز األزم   

 يف املائـة منـهم كـانوا مـن          ٤٠( آالف مـن املعـاقني واملـسنني اخلـدمات يف بيـوهتم              ٨يقرب من   
ــريفيني ــاك  .)ال ــا أن هن ــواشــخص آخــر   ألــف ١٠٠ كم ــة وزُ  تلق ــام اجملاني وِّدوا  خــدمات الطع

 املائــة مــن متلقــي هــذه اخلــدمات مــن  يف٤٠وكــان . وخبــدمات النقــلت األساســية بالــضروريا
 أمــا عــدد املــستفيدين مــن اخلــدمات االجتماعيــة فقــد تــضاعف علــى مــدار الــسنوات .الــريفيني

تطـوير خـدمات العيـادات     يتسم باألمهية القصوى ما يتم مـن        ويف هذا امليدان،    . الثالث املاضية 
يف إطـار اجملتمـع احمللـي       ة املطلوبـة    اخلارجية اليت تزّود األفراد بإمكانية تلقي املساعدة االجتماعيـ        

 وقـد زاد عـدد     .دون احلاجة إىل اإلقامة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية بـل اإلقامـة يف البيـت              
ــة       ــادة ملموس ــة زي ــز النهاري ــة يف املراك ــون اخلــدمات االجتماعي ــذين يتلق ــام .ال  ٢٠٠٣ ويف ع
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هـذا العـدد يف   بـل زاد  املـسنني   ألف مـن املعـاقني واألطفـال و        ٣٤ املراكز النهارية حنو     استقبلت
وعـدد املراكـز النهاريـة للمعـاقني زاد بـدوره علـى       .  ألف فرد٩٠ ليصبح أكثر من  ٢٠٠٦عام  

. ٢٠٠٥ مركـزاً هناريـاً يف عـام         ٩٢ إىل   ٢٠٠٣يف عـام     مركزاً هناريـاً     ٥٩مدار هذه الفترة من     
طفـل إضـافة     ٩٠٠و ألـف بـالغ      ١٧,٥ قوامـه  عـدد    ٢٠٠٣واستفاد من هذه اخلدمات يف عام       

عـدد املراكـز   على وطرأ أيضاً منو سريع . ٢٠٠٦ طفل يف عام ٥ ٨٠٠ ألف بالغ و  ٤٩,٣إىل  
.  مركـزاً يف الوقـت احلـايل       ١٢٠ إىل أكثر مـن      ٢٠٠١ مركزاً يف عام     ١٧النهارية لألطفال من    

ع مراكز الرعايـة االجتماعيـة النهاريـة واملواقـ        (كذلك فإن تطّور اخلدمات االجتماعية اخلارجية       
متـّول جزئيـاً مـن الـصناديق        ) السكنية للمسنني واملعاقني ومراكز دعم األسرة ومراكز األزمـات        

 مليـون   ٥٣,٧، مت اعتمـاد مبلـغ       ٢٠٠٦-٢٠٠٤وبالنسبة إىل الفترة    . اهليكلية لالحتاد األورويب  
أمـا للفتـرة   . ليتا من صـندوق التنميـة اإلقليمـي األورويب لـصاحل مـشاريع اخلـدمات االجتماعيـة                

 تطـــوير اخلـــدمات مـــن أجـــلهلـــذا الغـــرض رصـــده  فـــإن االعتمـــاد املزمـــع ٢٠١٣ - ٢٠٠٧
 . مليون ليتا١٥٢يبلغ حنو االجتماعية 

الـصادر لتعـديل     ،٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٨ املـؤرخ    ٨٥٤ومبوجب قرار احلكومة رقم      -١٧٥
الربنـامج الـوطين    ” بـشأن    ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ املؤرخ   ١٢٧٠قرار احلكومة رقم    

فـإن تـدابري الربنـامج    ) ٢٠٠٧، ٣٦٩٩-٩٢رمسيـة عـدد   اجلريدة ال(“ لشبونةنفيذ استراتيجية   لت
 املنظـور   تعمـيم  الـذي يهـدف إىل       ٧-٨ بالتـدبري    ا مت تكميلـه   الوطين لتنفيـذ اسـتراتيجية لـشبونة      

ــساين  ــسار اجلن ــام   يف م ــسية يف ع ــشطة الرئي ــو٢٠٠٧األن ــة   ، وه ــسؤولية االجتماعي ــق بامل  يتعل
ومـن  .  األسـرة  مناسـب ألحـوال   تطـوير موقـع عمـل       املالئمة ل ظروف  ال خيلق   للشركات ومن مث  

شأن منوذج ملوقع عمل مالئم لظروف األسـرة أن يتـيح إمكانيـة تلقـي خـدمات جيـدة النوعيـة                  
 مــع هتيئــة ترتيبــات عمــل مرنــة وزيــادة  ،وميــسور احلــصول عليهــا لألطفــال واملعــالني اآلخــرين 

ف أربــاب العمــل والنقابــات العماليــة وســائر ممثلــي  الــوعي بــشأن مــساواة اجلنــسني بــني صــفو 
الئمة لألسرة الـدعم لـيس فقـط مـن ميزانيـة            املعمل  الوسوف يتلقى تطوير مواقع     . املستخَدمني

 .الدولة ولكن أيضاً من الصندوق االجتماعي األورويب
 ١٢املادة 

 ١الفقرة 
ففـي ليتوانيـا لكـل    . ييزيـة أي أحكـام مت على للرعاية الصحية  القوانني املنظمة   ال حتتوي    -١٧٦

حق احلصول على نفس اخلدمات مبا يف ذلك، ولـيس           ،شخص، بصرف النظر عن نوع جنسه     
، اخلــدمات املقّدمــة يف مراكــز تنظــيم األســرة اخلاصــة ومؤســسات الرعايــة   علــى ســبيل احلــصر

 .الصحية التابعة للدولة
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-٢٠٠٥والرجـل للفتـرة   ومن توجيهـات الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة بـني املـرأة               -١٧٧
أمـا  .  ما يتمثل يف كفالة الفرصـة املتكافئـة للنـساء والرجـال يف ميـدان الرعايـة الـصحية                   ٢٠٠٩

والـسعي مـن    القضايا احملّددة لـصحة املـرأة والرجـل؛    معاجلة: املهام املطلوبة يف هذا امليدان فهي    
ة بني متوسط العمـر املتوقـع       األجل املتوقع للحياة للرجال مبعىن تضييق الثغرة الفاصل        زيادةأجل  

للرجل واملرأة إضافة إىل زيادة الوعي والتثقيف بشأن تنظيم األسـرة ومـسائل الـصحة اإلجنابيـة                 
 .وخاصة يف املناطق الريفية

ــات     -١٧٨ ــذه الغاي ــق ه ــدابري حمــدَّدة لتحقي ــذ ت ــصحتهن    . وُتنفّ ــة ب ــساء إىل العناي ــدعوة الن ول
مـن أجـل   ”السرطان، صدرت نـشرة إعالميـة بعنـوان     وخاصة من أجل اختاذ تدابري للوقاية من        

ومت توزيعهـا يف مؤسـسات الرعايـة الـصحية حيـث ُشـجَِّعت النـساء،             “ أن تشعر املـرأة باألمـان     
 للغايــة أذيعــت يف إحــدى قنــوات التليفزيــون علــى إجــراء اختبــارات مناشــدة حــارةمــن خــالل 

صائح يف كـربى الـصحف   وُتنَشر بانتظـام مقـاالت تـضم معلومـات ونـ     . السرطانللكشف عن  
 وتروجيه من برامج للوقاية يف حمطـة        بثهاليومية القومية ويف الصحف اإلقليمية إضافة إىل ما يتم          

ــة ــوان  إصــدار مت ٢٠٠٦ويف عــام . اإلذاعــة الوطني ــة بعن عــن تنظــيم  ” وتعمــيم نــشرات إعالمي
 .“ اجلنسيتنظيم األسرة واألمراض املنقولة عن طريق االتصال”و “ األسرة من أجل األسر

توانيـا  ي، مت تنفيـذ برنـامج للكـشف عـن سـرطان احلـوض يف ل               ٢٠٠٤يوليـه   /ومنذ متـوز   -١٧٩
ــالً بــاألمر رقــم خامــساً    ــؤرخ ٤٨٢-عم  والــصادر عــن وزارة  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٣٠ امل

اعتمــاد التــدابري الوقائيــة مــن أورام احلــوض اخلبيثــة مــن واقــع ميزانيــة صــندوق ”الــصحة بــشأن 
ويــأيت هــذا  ). ٢٠٠٤، ٣٨٥٦-١٠٤اجلريــدة الرمسيــة عــدد   (“ إلجبــاريالتــأمني الــصحي ا 

هــذا والهتمــام الطويــل األجــل مــن جانــب احلكومــة بــشأن صــحة املــرأة؛ ا تعــبرياً عــنالربنــامج 
وميــّول الربنــامج مــن ميزانيــة صــندوق التــأمني الــصحي  . كــل ثــالث ســنواتيتكــرر الكــشف 
 ماليــني ليتــا يف عــام  ٤ و ٢٠٠٤ يف عــام  ماليــني ليتــا٤مت اعتمــاد وهلــذا الغــرض . اإلجبــاري
 ألـف  ٢٩٤اختبـار  مت  وعلـى مـدار سـنتني ونـصف     ٢٠٠٦ ماليني ليتا يف عـام      ٣,٨ و   ٢٠٠٥

نــسبة وقــد زادت . ســنة ٦٠-٣٠ يف املائــة مــن مجيــع النــساء مــن الفئــة العمريــة   ٣٩امــرأة أو 
حالــة الــسرطان الــذي يــصيب احلــوض مقارنــة بالــسرطان املتفــشي الــذي جــرى تشخيــصه يف   

 يف املائـة ممـا يثبـت فعاليـة الوقايـة ويزيـد اآلمـال يف        ٥٠ بأكثر مـن النساء من هذه الفئة العمرية  
 .والوفيات من جّراء سرطان احلوضاإلصابات إمكانية خفض 

 انطلـق برنـامج للكـشف عـن سـرطان الثـدي عمـالً               ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول   -١٨٠
 الـصادر عـن وزيـر الـصحة بـشأن           ٢٠٠٥سبتمرب  /ل أيلو ٢٣ املؤرخ   ٧٢٩-باألمر رقم خامساً  

، ٤٢٤٩-١١٧اجلريـدة الرمسيـة عـدد       (“ اعتماد متويل برنامج الكـشف عـن سـرطان الثـدي          ”
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 يف املائــة علــى األقــل مــن مجيــع النــساء الالئــي يتــراوح   ٦٠وقُــّدر بــأن هنــاك نــسبة  ). ٢٠٠٥
ات املقدمــة يف ومتــّول اخلــدم.  ســنة ســوف يــشاركن يف هــذا الربنــامج٦٩ و ٥٠عمــرهن بــني 

وقــد قُــّدر أنــه يف ضــوء     . إطــار الربنــامج مــن ميزانيــة صــندوق التــأمني الــصحي اإلجبــاري        
 يف املائـة مــن فئـة النـساء املـذكورة أعــاله     ٦٠التقنيـة واملـوارد البــشرية املتاحـة فـإن      اإلمكانـات 

 ألـف امـرأة     ٤١٨وهنـاك   .  سـنوات منـذ بـدء الربنـامج املـذكور          ٥  مـدى  سيجري فحصهن يف  
ــرا ــا٦٩ و ٥٠وح أعمــارهن بــني تت ــسالفة  ، ســنة يف ليتواني  ومــن مث فاســتناداً إىل التقــديرات ال

هــذا وقــد وصــلت .  ألــف امــرأة يف الــسنة األوىل مــن تنفيــذ الربنــامج٥٠الــذكر ســيتم فحــص 
 مليون ليتـا يف     ١,٥االعتمادات يف ميزانية صندوق التأمني الصحي اإلجباري هلذا الربنامج إىل           

ومنــذ بدايــة . ٢٠٠٧ ماليــني ليتــا يف عــام ٣ و ٢٠٠٦مليــون ليتــا يف عــام  ٢,٥ و٢٠٠٥عــام 
 كـــانون -أكتـــوبر / آالف امــرأة يف الفتـــرة تــشرين األول  ٥ أُجـــري الكــشف علـــى الربنــامج  

 وعلـى  .٢٠٠٦ ألف امرأة مت اختبـارهن يف عـام   ٤٨ كما أن أكثر من ،٢٠٠٥ديسمرب  /األول
مـن تنفيـذ    ) ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  - ٢٠٠٦اير  ينـ /كـانون الثـاين   (مدار األشهر األربعـة عـشرة       
 . ألف امرأة من الفئة العمرية املذكورة أعاله٥٨الربنامج مت فحص ما جمموعه 

ــاري و  موافقــةوبعــد  -١٨١ ــأمني الــصحي اإلجب ــر الــصحة األمــر رقــم   اعتمــاد جملــس الت  وزي
 ،٥٦١٧-١٥٢اجلريــدة الرمسيــة عــدد   (٢٠٠٥ديــسمرب / املــؤرخ كــانون األول٩٧٣خامــساً 
 مجيـع الرجـال     أصـبح مـن حـق     بتمويل برنامج التشخيص املبكّر لـسرطان الربوسـتاتا،         ) ٢٠٠٥

ــالغ أعمــارهم   ــد أعمــارهم علــى  توالرجــال ممــن  ســنة  ٧٥-٥٠الب ــذين أصــيب  ٤٥زي  ســنة ال
ويتمثــل هــدف .  إجــراء اختبــار جمــاين يف هــذا الــصدد،آبــاؤهم أو إخــوهتم بــسرطان الربوســتاتا

 مت ٢٠٠٦ويف عــام .  ســرطان الربوســتاتا يف أبكــر وقــت ممكــنالربنــامج املــذكور يف تــشخيص
 . مليون ليتا يف ميزانية صندوق التأمني الصحي اإلجباري لتنفيذ ذلك الربنامج٤٧,٧اعتماد 
ــا       -١٨٢ ــة يف ليتواني ــاين للغاي ــع احلمــل متب ــى أن املوقــف جتــاه وســائل من ــائج  . عل ــاً لنت وطبق

 فـإن أكثـر     ،٢٠٠٣يف عـام    “ بلتيوس ترمياي ”ة  االستقصاءات اليت أجرهتا شركة خاصة حمدود     
ن  سـنة مل يـستخدم     ٢٥ و   ١٥الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني         )  يف املائـة   ٥١(من نصف النساء    

:  هذه النسبة أقـل يف الفئـات العمريـة األخـرى           جاءتبل   .حلمل على اإلطالق  انع  وسيلة مل أي  
 ٤٥-٣٥املائـة للفئـة العمريـة     يف ٣٢ سنة و ٣٥ و ٢٦ يف املائة ممن تتراوح أعمارهن بني    ١٩

 يف املائـة  ٣٣ وهنـاك نـسبة تـصل إىل       .طـالق خذن أي احتياطات ضد احلمل علـى اإل       سنة مل يت  
اضـح   أي سـبب و    دون أن يذكرن   للحمل   وسيلة منع من املستجيبات الالئي مل يستخدمن أي       

 يف  ١بة  وطبقاً لنتـائج االستقـصاء، فـإن نـس        . حتياطات ضد وقوع احلمل   تلك اال لعدم اختاذهن   
 أي وسـيلة ملنـع احلمـل مل جيـرين     ستخدمنيـ وال  ،املائة فقط من نساء ليتوانيا الناشطات جنسياً 

 . سنة٣٥-٢٦انتمني إىل اجملموعة العمرية عملية إجهاض وكلهن 
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ينــاير / كــانون الثــاين٢٨ املــؤرخ ٥٠ويف ليتوانيــا ُيــَنظّم إجــراء اإلجهــاض بــاألمر رقــم  -١٨٣
اجلريدة الرمسيـة، عـدد     (“ إجراء جراحة اإلجهاض  ”الصحة بشأن    والصادر عن وزارة     ١٩٩٤

وبناًء على طلب املرأة ميكن إجراء إجهاض للحمل قبل أسـبوع احلمـل             ). ١٩٩٤،  ٢٩٩-١٨
لـك  تومت. أسبوع احلمل الثاين والعشرين عندما تتوافر مؤشـرات طبيـة معّينـة           الثاين عشر أو قبل     

جهـاض ومـن مث مل ُتـسّجل أي حـاالت وفـاة بـسبب               ليتوانيا مجيـع املرافـق الـيت تكفـل أمـان اإل           
البيانـات اإلحـصائية بـشأن ديناميـات         مـن مرفـق هـذا التقريـر          ١٣وترد يف اجلدول    . اإلجهاض

 .حاالت اإلجهاض الطيب
 ٢الفقرة 

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ يف  الــصادر عــن وزيــر الــصحة ،٥١٠مبوجــب األمــر رقــم  -١٨٤
ــدد    (١٩٩٩ ــة ع ــدة الرمسي ــددت ،)١٩٩٩، ٢٩٣٦-١٠٢اجلري ــادير ُح ــا املوصــى املق  بتناوهل
 املقــادير وهــذا األمــر يــصف تلــك  . التغذيــة والطاقــةألغــراضلمــرأة احلامــل واملرضــعة  ليوميــاً 

املتــصلة بالتغذيــة والطاقــة الــيت تكفــل تلبيــة االحتياجــات الفــسيولوجية للمــرأة احلامــل واملــرأة     
 بنـــشر التعليمـــات املنهجيـــة بعنـــوان   قـــام مركـــز التغذيـــة الـــوطين ٢٠٠٥ ويف عـــام .املرضـــعة

ــع    ” ــوالدة والُرّض ــة حلــديثي ال ــوس، يف(“ الرضــاعة الطبيعي ــه  صــدرتو) ٢٠٠٥لني  التوصــية ب
ــصاصيني يف  ــصحية جمــال لالخت ــة ال ــورد يف الفــصل    .الرعاي ــصحة وهــو ي  مــن جانــب وزارة ال

يمـات  تلـك التعل  حيـث تـصلح     توصـيات بـشأن تغذيـة املرضـع         “ تغذية املـرأة املرضـعة    ”املعنون  
 .أساساً للتوجيهات اليت ُتعطى إىل املرأة من جانب االختصاصيني يف جمال الرعاية الصحية

 ١٣املادة 
 )أ(

، أُدخلت تعـديالت علـى قـانون مجهوريـة ليتوانيـا            ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١يف   -١٨٥
لــذين األشــخاص ا(مــة إىل األســر املنخفــضة الــدخل  بــشأن املــساعدة االجتماعيــة النقديــة املقدّ 

هـــذه قـــد دخلـــت ، و)٢٠٠٦، ٤٨٨٩-١٣٠اجلريـــدة الرمسيـــة العـــدد  ) (يعيـــشون مبفـــردهم
ــذ  ــز التنفي ــراء املــستحقني      . التعــديالت حّي وجــاء القــانون املعــّدل لكــي يوّســع مــن نطــاق الفق

مــة لألســر الفقــرية ولكفالــة املــساعدة االجتماعيــة النقديــة املقّد. للمــساعدة االجتماعيــة النقديــة
 املـساعدة النقديـة إىل الوالـد        مبـنح  فقـد اسـُتكِمل القـانون ببنـد يقـضي            ،اطق الريفيـة  املقيمة باملنـ  

األطفال بـسبب املـرض     /الوحيد أو إىل أحد الوالدين عندما ال يكفل الوالد اآلخر رعاية الطفل           
دون الرابعـة   ) أطفـال (تربية طفـل     أو يقوم على   ،أو اإلعاقة أو السجن أو أي سبب وجيه آخر        

زراعــة هكتــارين علــى األقــل مــن األراضــي الزراعيــة الــيت متتلكهــا األســرة أو    أو يتــوىلعــشرة 
 من هذا القانون تشمل املساعدة النقدية املقدمـة لألسـر الفقـرية أو        ٣وعمالً باملادة   . تستأجرها
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لألشخاص الذين يعيشون مبفردهم االسـتحقاق االجتمـاعي والتعـويض املـدفوع لقـاء تكـاليف                
 .ياه الباردة والساخنةالتدفئة وإمدادات امل

ــة إىل   ُد٢٠٠٦ويف عــام  -١٨٦ ــرد شــهرياً يف  ٣٧,٨فعــت االســتحقاقات االجتماعي  ألــف ف
 فــإن عـــدد  ٢٠٠٥وباملقارنــة مــع عــام    ).  مــن املقــيمني الــدائمني يف ليتوانيــا    ١,١(املتوســط  

 ويفــسر هــذا . يف املائــة٣٠قــي االســتحقاق االجتمــاعي تنــاقص بنــسبة لاألشــخاص املــؤهلني لت
ارتفـاع احلــد األدىن للمرتــب الــشهري  ( الــدخل طــرأت علــىنقص يف ضــوء زيــادة ملحوظـة  الـ 

إضــافة إىل اخنفــاض ) وملتوســط املعاشــات التقاعديــة لكبــار الــسن ومتوســط األجــور الــشهرية   
 ليتـا لكـل فـرد يف األسـرة يف       ٩٦وقد وصـلت االسـتحقاقات االجتماعيـة إىل         . البطالة واهلجرة 

 دفعـت تعويـضات عـن تكــاليف    ٢٠٠٦ ويف عــام .)٢٠٠٥يف عـام   ليتـا  ٨١ مقابـل (املتوسـط  
 يف املائـة مـن املقـيمني    ٢,٨ ( ألف فرد شـهرياً يف املتوسـط  ٩٦,١التدفئة واإلمدادات املائية إىل   

 ).الدائمني يف ليتوانيا
 )ب(

 أنـشطة  يـتم بواسـتطها تنظـيم   و حالياً يف مجهورية ليتوانيـا،  الساريةال تنص التشريعات   -١٨٧
جمــال يف علــى أســاس نــوع اجلــنس   علــى أي قيــود ،ف وغريهــا مــن املؤســسات املاليــة املــصار
 .اإلقراض

 )ج(
تشريعات ليتوانيـا بـني املـرأة وبـني املـشاركة يف األنـشطة التروحييـة واأللعـاب                  ال حتول    -١٨٨

 شــارك مركــز تنميــة ٢٠٠٦-٢٠٠٤ويف الفتــرة . مجيــع جوانــب احليــاة الثقافيــةيف الرياضــية و
ــدويل   الفــرص املتك ــة، كطــرف شــريك، يف املــشروع ال ــرأة والرجــل يف جمــال األلعــاب   ”افئ امل

وكــان منــّسق . املــدعوم مــن الــصناديق التابعــة لالحتــاد األورويب  “ الرياضــية ووســائل اإلعــالم 
: وتـوخى املـشروع حتقيـق األهـداف التاليـة         . املشروع هـو مركـز مـساواة اجلنـسني يف آيـسلندا           

 وتعزيـز  ،ن يف متثيـل املـرأة والرجـل يف جمـال األلعـاب الرياضـية               والتبـاي  التشابهاستكشاف أوجه   
 وتثقيــف ،التغــيري يف الــصور النمطيــة اجلامــدة علــى أســاس نــوع اجلــنس يف األلعــاب الرياضــية   

 وتطــوير مــواد ،األفــراد املــؤثّرين يف ميــدان تــشكيل صــورة املــرأة والرجــل يف الرياضــة البدنيــة   
واملـشرفني علـى الفـرق الرياضـية بـشأن متثيـل         بني   واملـدرِّ  التدريب الالزمة للصحفيني الرياضيني   

 مــع ،املــرأة والرجــل يف األلعــاب الرياضــية مــن أجــل اســتخدام هــذه املــواد يف عملــهم اليــومي   
 بشأن الصور النمطية اجلامدة لكال اجلنسني يف األلعـاب الرياضـية علـى الـصعيد                احلوارتشجيع  
 .األورويب
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 ١٤املادة 
 ١الفقرة 

طار تنفيذ التدابري الواردة ضـمن الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفرصـة للمـرأة والرجـل                 يف إ  -١٨٩
 ُتقـَدم املـشورة وُتعقَـد       ، الذي يستهدف تعزيـز اسـتخدام املـرأة الريفيـة          ،٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  

املؤمترات وسائر الفعاليات اليت يتم تنظيمهـا سـنوياً لكـي تبـدأ نـساء الريـف مـشاريع اقتـصادية                     
 نظّمـت غرفـة     ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . يلة أو يشاركن يف مثل هذه املـشاريع       زراعية أو بد  

حيـث شـاركت   “ مـشاريع وآفـاق للمـرأة الريفيـة    ”الزراعة يف مجهورية ليتوانيـا مـؤمتراً بعنـوان     
نطقـة حبـر    مبمندوبات من رابطة املزارعات الليتوانيات يف املؤمتر الدويل الرابع للنـساء الريفيـات              

 النساء صاحبات املشاريع الريفيـة يف املهرجـان         أنشط من   ٣٥وقد شاركت   . ياالبلطيق يف التف  
 ويف مباين وزارة الزراعة نظّمـت رابطـة الريفيـات           .األورويب للمدن الصغرية والقرى يف إيطاليا     

 نظّمت الرابطة سلـسلة مـن     ، كما  اليدوية لعيد امليالد املسيحي    للمصنوعاتمعرضاً  الليتوانيات  
حتــسني نوعيــة احليــاة يف  ”. “احلــرف البديلــة يف القريــة الليتوانيــة ”ة بعنــوان احللقــات الدراســي

 امــرأة مــن خمتلــف مقاطعــات الــبالد يف هــذه احللقــات الدراســية   ٨٠٠ حنــو شــاركو. “القريــة
حيث ُزّوَدت املشاركات باملعلومات بشأن الفرص املتاحة لبدء مشاريعهن اخلاصـة مـن خـالل               

ع تلقي التمويـل مـن الـصناديق اهليكليـة التابعـة لالحتـاد األورويب          م ،تطوير احلرف غري التقليدية   
 عــروض بــشأن تــدابري تنميــة الــبىن  تقــدميمــن أجــل إنــشاء تلــك املــشاريع التجاريــة إضــافة إىل   

 .األساسية الريفية
 التعليميــة األنــشطةعــدداً مــن  نظمــت رابطــة املزارعــات الليتوانيــات  ٢٠٠٦ويف عــام  -١٩٠

حيــث  ،إىل تعزيــز مهــارات تنظــيم املــشاريع بــني صــفوف النــساء الريفيــاتواإلعالميــة الراميــة 
 إنـشاء املـشاريع التجاريـة بـني        إمكانيـة  مسألة احلـّد مـن االسـتبعاد االجتمـاعي وتعزيـز             نوقشت

 نوعيـة احليـاة يف القريـة        ترقيةالنساء الريفيات واحلرف البديلة مع حتسني الشراكة االجتماعية و        
 ٧٤ مت اعتمــاد ٢٠٠٦ويف عـام  .  الدوليـة الـيت تـستهدف املـرأة الريفيـة     واملـشاركة يف املـشاريع  

 فعاليـة يف هـذا   ٣٠ وبفضل هذه األمـوال جـرى تنظـيم       .ليتا يف ميزانية الدولة هلذا الغرض     ألف  
 .اجملال
وضـع التـدابري الراميـة    ”وزارة الزراعة الليتوانية دراسة بعنوان   أجرت   ٢٠٠٦ويف عام    -١٩١

حتلــيالً يــستند إىل جتربــة  الدراســة مشلــتو“ وإنــشاء املــشاريع للمــرأة الريفيــة العمالــةإىل تعزيــز 
للنــصوص القانونيــة الــيت تــنظّم املــشاريع الــصغرية واملتوســطة   الــدول أعــضاء االحتــاد األورويب  

ُسـبل   املوّجهة حنـو تعزيـز       ،على الصعيدين الوطين واحمللي   وكذلك الوثائق اإلمنائية االستراتيجية     
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الريـف وإعـداد التـدابري الراميـة إىل تعزيـز      ) نـساء (هارات إنشاء املشاريع لسكان    وم االستخدام
 . ومهارة إنشاء املشاريع للمرأة الريفيةالعمالة

 ٢الفقرة 
 )أ(

 استراتيجية التنمية الزراعية والريفية الـيت       تتوخاهامن بني األهداف الطويلة األجل اليت        -١٩٢
 ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٣ املــؤرخ ١٧٢٨-قــم ثامنــا مت اعتمادهــا بواســطة قــرار الربملــان ر   

التنمية االقتصادية واالجتماعية الريفيـة املـستدامة     ) ٢٠٠٠،  ١٤٣٥-٥٠اجلريدة الرمسية عدد    (
ولتحقيـق هـذه    .  بـشأن املـسائل القانونيـة      اجلمـاهريي وجمتمع املعلومات واملعرفة وتعزيز الـوعي       

 .مج والتدابري املتصلة هبااألهداف الطويلة األجل، جيري وضع وتنفيذ الربا
 الــذي مت  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ويف إطــار تنفيــذ الربنــامج الــوطين للتنميــة الريفيــة للفتــرة        -١٩٣

اجلريـدة الرمسيـة     (٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٩ املؤرخ   ٥٩٠ مبقتضى قرار احلكومة رقم      اعتماده
ــية وغـــري ذلـــك مـــن    ) ٢٠٠٦، ٢٥٦٤ - ٧٠العـــدد  ــيم مـــؤمترات وحلقـــات دراسـ ــتم تنظـ يـ
ــةليــات الفعا ــصادفها ســكان األريــاف    التثقيفي ــة الــيت ي .  هبــدف التــصدي للمــشاكل االجتماعي

ويف .  وإعالميـة لنـساء الريـف      تثقيفيـة وتدأب رابطة املزارعات الليتوانيات على تنظيم فعاليـات         
تعزيـز مهـارة تنظـيم    ” نظمت الرابطة سلسلة مـن احللقـات الدراسـية حتـت عنـوان      ٢٠٠٥عام  

احلــد مــن االســتبعاد   ”بعنــوان يف خمتلــف منــاطق الــبالد ومــؤمتراً    “ فيــةاملــشاريع للمــرأة الري 
التغيُّـرات يف القـيم   ”عـن  وسلسلة مـن احللقـات الدراسـية التثقيفيـة         “ االجتماعي للمرأة الريفية  
 ُنظّـم مـؤمتر     ٢٠٠٥ويف عـام    .  من أقاليم البالد   ٢٤ يف   قد شهدها و“ يف األسرة الريفية احلديثة   

اد االجتماعي للمرأة الريفيـة حيـث شـاركت منـدوبات مـن املزارعـات               ملناقشة مشكلة االستبع  
 يف معـرض احلـرف واألشـغال اليدويـة     عـن ليتوانيـا  من رابطة املزارعات الليتوانيات كممـثالت   

وكلّفـت وزارة الزراعـة املعهـد الليتـواين لالقتـصاد الزراعـي بـإجراء دراسـة                . الريفية يف اسـتونيا   
 .مشاركة املرأة الريفية يف عمليات التنمية الريفيةعن التدابري الكفيلة بتعزيز 

 )ج(
 الـضمانات االجتماعيـة   بضرورة كفالـة وتقضي النصوص القانونية يف مجهورية ليتوانيا   -١٩٤

 ويعمـل مبقتـضى     ،فإذا مـا كـان فـرد مقـيم يف مجهوريـة ليتوانيـا             . بصرف النظر عن نوع اجلنس    
 ،يف مجهوريـة ليتوانيـا    يـه األحكـام القانونيـة        أو يشارك يف نشاط آخر تنص عل       ،اتفاق للتوظيف 

فهــي مــستحق للــضمانات االجتماعيــة /ويتلقــى دخــالً وتغطيــه أنــواع التــأمني ذات الــصلة فهــو
ــصلة  ــة وغــري ذلــك مــن      (ذات ال ــة والوالدي املعــاش التقاعــدي أو اســتحقاقات املــرض واألموم
 الــضمان االجتمــاعي   مــن قــانون مجهوريــة ليتوانيــا بــشأن    ٤املــادة حتــدد و). االســتحقاقات
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ــدد  ( ــة عـــ ــدة الرمسيـــ ــدد و، ١٩٩١، ٤٤٧-١٧اجلريـــ ــات ) ٢٠٠٤، ٦٢٩٥-١٧١العـــ فئـــ
 .األشخاص املشمولني بالتأمني ونوعيات هذا التأمني

األفــراد الــذين يــتم تغطيتــهم تلقائيــاً بالــضمان  أمــا األشــخاص الواقعــون خــارج قائمــة   -١٩٥
الدولــة للمعــاش التقاعــدي والــضمان  فلــهم احلــق يف تلقــي الــضمان الــذي تقدمــه ،االجتمــاعي

 وجيـري تنظـيم    .االجتماعي للدولة عن حاالت املرض وعـالوات األمومـة علـى أسـاس طـوعي              
ــة مــن   اتإجــراء ــأمني الطــوعي للمعاشــات  خــالل وشــروط هــذه النوعيــات الطوعي  قواعــد الت

 ٢٣ املـؤرخ  ٣٣٩مة من الدولة اليت اعتمدهتا احلكومة بقرارهـا رقـم        التقاعدية االجتماعية املقدّ  
ــة عــدد   (٢٠٠٠مــارس /آذار قواعــد الــضمان إضــافة إىل ) ٢٠٠٠، ٦٩٦-٢٦اجلريــدة الرمسي

 ١١٩١االجتماعي الطوعي للدولة عن عالوات املرض واألمومة املعتمدة بقرار احلكومـة رقـم            
، وعـدد   ١٩٩٧،  ٢٤٩٧-٩٨اجلريدة الرمسية عدد     (١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨املؤرخ  

١٩٩٩، ٢٨٦٢-٩٩.( 
األشـــخاص املـــستخَدمون حلـــساب الـــذات، باســـتثناء املـــشاركني يف النـــشاط       أمـــا  -١٩٦

ــذين     ــدين وال ــاً وحي ــصادي بوصــفهم ُمالّك ــ ،حيــوزون شــهادة للعمــل التجــاري   االقت ــتم ف ال ي
تغطيتهم تلقائياً بتأمني املعاش التقاعدي االجتمـاعي إالّ عـن األجـزاء األساسـية والتكميليـة مـن            

ــة للجــزء التكميلــي مــن املعــاش التقاعــدي مــشروطة    د تعــو .املعــاش التقاعــدي ــة التأميني التغطي
األشخاص املشاركون يف النشاط االقتصادي بوصـفهم مالّكـاً   أما . بالدخل الفعلي للفرد املعين   

يــتم تلقائيــاً تغطيتــهم بالتــأمني االجتمــاعي التقاعــدي  فوحيــدين وحيــوزن شــهادة لعمــل جتــاري 
 .اش التقاعدي فقطجلزء األساسي من املعا عنولكن 

 )د(
 املدارس املهنية الواقعة باملناطق الريفية مع اجملتمـع احمللـي           تتعاونولتعزيز فرص العمالة،     -١٩٧

.  برامج سوق العمل اليت تلّبي االحتياجات احملليـة        تنفيذ برامج للتعليم غري النظامي و     على تقدمي 
 اجلهـود املبذولـة يف      تـشمل  كما   ،ينب الكثري من التركيز على حتسني تنظيم التدريب امله        وينّص

مع حتسني املنـهج    واملتواصل   األّويل التدريب املهين    مشترك يكفل جودة  هذا اجملال تطوير نظام     
ولوضــع . الدراســي وإدراج مواضــيع تتعلــق مبهــارات تنظــيم املــشاريع ضــمن املنــاهج الدراســية 

ندوق االجتمــاعي  مؤســسة الــدعم مــن الــص   ٥٤بــرامج التــدريب والدراســة املهنيــة، تلقــت     
حتــسني مــن أجــل  و.تقيــيم نوعيــة التــدريب املهــينلبــاإلجراء املتبــع كمــا مت النــهوض . األورويب

املواءمة بني التدريب املهين واحتياجات سوق العمل، يـتم تطـوير معـايري التـدريب املهـين كمـا                   
 .القطاعات االقتصاديةخيضع للبحث الطلب على االختصاصيني يف فرادى 
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 ، فرص احلصول على التعليم يف ما قبل املدرسـة ويف مـا قبـل املرحلـة االبتدائيـة                  ولدعم -١٩٨
 جمموعـات  مـا قبـل املدرسـة و       جمموعـات  مـن    ٨٦ مت إنشاء    .إعطاء األولوية للمناطق الريفية   مع  

 مت تقـدمي الـدعم املـايل    كمـا  . منها يف املنـاطق الريفيـة  ٤٦ أن فضالً عنالتعليم ما قبل االبتدائي  
الوظــائف الــيت يــشغلها التربويــون يف مــرحليت مــا قبــل املدرســة ومــا قبــل التعلــيم      مــن ٨٥إىل 

 . من هذه املواقع يف املناطق الريفية٣٧علماً بأن االبتدائي 
 غري النظامي للمـرأة الريفيـة بـشأن        التعليموتشمل اجلهود املبذولة يف هذا امليدان تعزيز         -١٩٩

 مــشروع جتــاري خــاص وتعزيــز أســاليب بــدء نعــقــضايا مــساواة اجلنــسني وتقــدمي املعلومــات 
 وتقـدمي املعلومـات إىل      ،الوعي بني صـفوف الـريفيني بـشأن تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل                 

. املرأة الريفية اليت تبدأ مشروعاً جتارياً زراعياً أو بديالً أو تعمل على تطوير مثل هـذه املـشاريع                 
ــني النــساء الر     لو ــز مهــارات تنظــيم املــشاريع ب ــثري مــن التركيــز علــى      تعزي يفيــات ينــصّب الك

 املــشورة  إســداء  و،تلقــني املــرأة الريفيــة مهــارات بــدء مــشروع جتــاري      : اإلجــراءات التاليــة 
 ، وإنشاء شبكات لصاحبات املشاريع التجاريـة      ، االستراتيجيات التجارية  على وضع واملساعدة  

 التكامـل بـني   تعميـق و ،القروض املتناهيـة الـِصغر لبـدء مـشروع مـا         وتيسري فرص احلصول على     
 .السياسات الوطنية واحمللية الرامية إىل دعم مهارات تنظيم املشاريع بني النساء

وتضطلع املنظمات غري احلكومية بدور مهم يف ميدان احلد مـن االسـتبعاد االجتمـاعي             -٢٠٠
لعاملـة يف   املنظمات النسائية الليتوانيـة ا تتوخىو. وتعزيز مهارة تنظيم املشاريع بني نساء الريف 

مثــل مركــز (وال تقتــصر بعــض املنظمــات النــسائية  . املــدن إشــراك نــساء الريــف يف نــشاطاهتا  
تقـدمي   األمـر إىل     يتعـدى علـى تنظـيم دورات تدريبيـة ولكـن          ) كوناس ملعلومات العمالة للمـرأة    

مع أرباب العمل ومجـع املعلومـات    ويتحقق ذلك من خالل التعاون   .املساعدة على إجياد عمل   
واحلــائزات علـى املـؤهالت املالئمــة إىل   عـن العمـل    العـاطالت الـشواغر وتوجيـه النــساء   بـشأن  

ويف ميدان االستخدام والتدريب تتعاون املنظمات النـسائية مـع   .  الصلةات ذ ةالشاغر الوظائف
 .وسائل اإلعالم وهيئات العمالة وسوق العمل ومؤسسات التدريب

العمـل حلـساب الـذات ودعـم        ملمارسـة   ملـرأة   فـرص ا  تكـافؤ   بـذَل جهـود لكفالـة       ُتكما   -٢٠١
 ومــا برحــت مبــادرات التــشغيل احملليــة تلقــى الــدعم منــذ عــام  .الفــرص االقتــصادية املتاحــة هلــا

ــذ ٢٠٠٦ويف عــام . ٢٠٠٤ ــة يف   ٤٣، مت تنفي ــادرات التوظيــف احمللي ــاطق  ٢٣ مــن مب  مــن املن
 ١,٣٥مــا يعــادل  الفئــات املعّرضــة للبطالــة ضــمن فئــة ســن العمــلحــصة  تالبلديــة حيــث بلغــ

 من الوظائف اجلديـدة     ٢٧٨ ويف إطار هذه املشاريع اسُتحِدث       .ضعف العدد اإلمجايل يف البلد    
 مـن   ١١٠ إجيـاد  يف املائة مـن مجيـع املـشاريع يف املنـاطق الريفيـة فـساعدت علـى                   ٤٤ومت تنفيذ   

تبــار أن تعزيــز التنميــة الريفيــة باعوتكفــل هــذه املــشاريع . الوظــائف اجلديــدة لــسكان األريــاف
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 قد شـغلت النـساء     و .معظمها يتصل بدعم تطوير أنشطة اقتصادية بديلة على مستوى األرياف         
ومــن أجــل .  يف املائــة منــها٥٣ الرجــال فيمــا شــغل يف املائــة مــن تلــك األعمــال اجلديــدة  ٤٧

غالبـاً  و( للبطالة ممن ال يستطيعون بـسهولة املنافـسة يف سـوق العمـل               ضنياألفراد املعرَّ استخدام  
 مـن الوظـائف اجلديـدة مـن واقـع      ١٨٣فـإن  ) يرجع ذلك إىل أسباب خارجة عـن سـيطرهتم  ا  م

لبطالـة الـذين تلقـوا      ا مـن هـم قيـد     لها  َغاحملليـة شَـ   العمالـة   تلك اليت مت إجيادها بواسـطة مبـادرات         
. )منيإلمجـايل مـن األشـخاص املـستخدَ        يف املائة مـن العـدد ا       ٦٦(دعماً إضافياً يف سوق العمل      

 مت ٢٠٠٦ احملليــة يف عــام العمالــة فــإن الوظــائف اجلديــدة الــيت خلقتــها مبــادرات بــشكل عــامو
 يف  ١٧ و   ،وا لفتـرة طويلـة للبطالـة       يف املائـة شـغلها الـذين تعّرضـ         ١٨: شغلها على النحو التـايل    

 يف املائــة شــغلها األشــخاص ١٣ و، ســنة٥٠املائــة شــغلها األشــخاص ممــن جتــاوزت أعمــارهم  
 ،قبـل تـسجيلهم لـدى هيئـات العمـل احملليـة           ى مـدار سـنتني أو أكثـر         الذين ظلوا بغـري عمـل علـ       

 يف املائة شغلها احلوامل واألشـخاص ممـن هلـم طفـل دون الثامنـة مـن العمـر أو هلـم طفـل                         ١١و
 يف املائة شغلها األشخاص الذين اكتسبوا لتوهم مهنة مـا وبـدأوا        ٦ و ،معاق دون الثامنة عشرة   

 . يف املائة١عاقني حياهتم املهنية فيما كانت نسبة امل
 فضالً عن زيادة عـدد النـساء مـن          للمرأةفّعالة  القتصادية  االشاركة  تتزايد باستمرار امل  و -٢٠٢

 يف املائـة مـن صـاحبات        ٣٠ املرأة بالفعل نسبة تـصل إىل        تشكل و .صاحبات املشاريع التجارية  
ــاً مــا يفــ ،املــشاريع يف الريــف  ــدء أو تطــوير مــشر   د وغالب وع جتــاري ن باســتمرار مــن فــرص ب

 .ويسامهن يف النمو االقتصادي ويف خلق وظائف جديدة
 إال أن معظــم نــساء حامســة، نــشاط نـاجح بــصورة  يــةوبـرغم حقيقــة أن الــسياحة الريف  -٢٠٣

 يف املائــة مــن املــزارع ٤٠ كانــت نــسبة ٢٠٠٥ويف عــام . الريــف يعملــن يف الزراعــة التقليديــة
)  الـريفيني  شأن(وعادة ما متتلك الريفيات     . اءمزارع الفالحني متتلكها نس   املسّجلة لدى سجل    

 يف املائـة مـن      ٦٧ميثل  ما  وهو  )  هكتاراً ٩,٩ و   ٥ هكتارات وبني    ٥أصغر من   (مزارع صغرية   
 الــيت متتلكهــا نــساء فهــي قليلــة يف  الــشاسعةأمــا املــزارع . بأمســاء نــساءمجيــع املــزارع املــسّجلة 

وعلـى مـدار الفتـرة بـني بدايـة عـام            . ضمار ومع ذلك فثمـة اجتـاه تـصاعدي يف هـذا املـ             .ليتوانيا
ــام  ٢٠٠٠ ــة ع ــساء   ٢٠٠٥ وهناي ــزارع اململوكــة لن ــدد امل ــني   زاد ع ــساحتها ب ــراوح م  ٥٠ وتت

 ضعفاً كما زاد عدد املزارع اليت تزيد مساحتها على مائـة هكتـار       ١,٥ هكتاراً مبقدار    ٩٩,٩و
 . ِضعفا٢,٦ًمبقدار 

 )ز(
 اهليكلية لالحتـاد األورويب وتتطلـب قواعـد اإلدارة          وتتلقى الزراعة الدعم من الصناديق     -٢٠٤

ذات الــصلة كفالــة الفــرص املتكافئــة بــني املــرأة والرجــل يف الــدعم اهليكلــي املقــّدم مــن االحتــاد  
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 مـن مـشاريع تنميـة       ١٢ قُـّدم الـدعم إىل       ٢٠٠٥ويف عـام    . األورويب لصاحل تنمية هـذه املـزارع      
 يف املائــة مــن مجيــع ١٤رحــت النــساء نــسبة  اقتكمــا. املــزارع حيــث اقترحــت النــساء نــصفها 

املشاريع املدعومة يف جمال االستثمار الزراعي وجيري تـشجيع الـشابات الريفيـات علـى توسـيع             
 يف املائـة مـن مجيـع املـشاريع          ٢٤ نـسبة    طـرحن  كانـت النـساء قـد        ٢٠٠٥ويف عـام    . زارعهنم

 . شباب املزارعنيمن جانباملقترحة 
 )ح(

 القتنـاء مجهورية ليتوانيا بشأن دعـم الدولـة   تعديل قانون   ، مت   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥ويف   -٢٠٥
ــسكىن     ــد البيــوت املــشتركة ال ــة (أو اســتئجار مــسكن وجتدي ــدة الرمسي ، ٣٧٨-١٤ عــدد اجلري

ــدد ١٩٩٢ ــراً  ) (٢٠٠٢، ٥١٨٨، ١١٦ وعـ ــم عاشـ ــانون رقـ ــضى القـ ــؤرخ ٣١٩-مبقتـ  ٥ املـ
ــوز ــه /مت ــة إىل    ). ٢٠٠٥يولي ــم الدول ــدمي دع ــانون تق ــنظّم الق ــرية أو األشــخاص   وي  األســر الفق

 ويتوقف شكل الدعم علـى األصـول الـيت    .املقيمني مبفردهم من أجل اقتناء أو استئجار مسكن 
وميكـن تقـدمي الـدعم القتنـاء مـسكن إىل األسـر الـشابة         . يتم حيازهتا والدخل الذي جيري تلقيه     

 أو املبلـغ املتبقـي مـن        اري يف املائة من الرهن العقـ      ١٠بتمويل نسبة   (وإىل األسر الكبرية احلجم     
 يف املائـة مـن الـرهن العقـاري أو املبلـغ             ٢٠بتمويـل   (وكذلك إىل املعـاقني واأليتـام       ) هذا الرهن 

 ).املتبقي من هذا الرهن
ــاك بعــض الثغــرات يف   -٢٠٦ ــدوهن ــة يف    التزوي ــاطق احلــضرية والريفي ــة بــني املن ــاملوارد املائي  ب

احلــصول عليهــا يف املنــاطق الريفيــة عنــها يف  نيــة إمكاليتوانيــا، فهــذه اخلــدمات أقــل مــن حيــث  
كفالــة التكــافؤ يف حــصول كــل فــرد علــى املــوارد املائيــة وعلــى خــدمات  ل و.املنــاطق احلــضرية

 ومهـا قـانون مجهوريـة ليتوانيـا         ،٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٣معاجلة املياه العادمة، صـدر قانونـان يف         
) ٢٠٠٦،  ٣٢٦٠-٨٢اجلريدة الرمسية عـدد      (بشأن التزويد مبياه الشرب ومعاجلة املياه العادمة      

 وتنفيذ قانون التزويد مبياه الشرب ومعاجلة امليـاه العادمـة           سريانوقانون مجهورية ليتوانيا بشأن     
 ٣١ حبلـول    ُتكفـل أن  بـ ن يقـضيان    ا وهذان القانونـ   ٢٠٠٦،  ٣٢٦١-٨٢اجلريدة الرمسية عدد    (

جانب هيئة املياه احلكوميـة وخـدمات    إمكانية التزويد باملياه من      ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول 
 . يف املائة على األقل من السكان يف كل منطقة بلدية٩٥معاجلة املياه العادمة لصاحل 

وتغطي اخلدمات الربيدية وخدمات توصيل الرسائل جمَمل إقلـيم البلـد وهـي تقـدَّم إىل        -٢٠٧
رة ف البيانـات املتـوا   ومـن واقـع  .مجيع سـكان الـبالد بـصرف النظـر عـن نـوع اجلـنس أو العنـوان            

 يف  ٢٢٥( من مكاتـب الربيـد       ٩٣٤، كان هناك    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١اعتباراً من   
 باملنـاطق  ٨( فرعـاً   ١٤عاملة يف ليتوانيا إضـافة إىل       )  يف املناطق الريفية   ٧٠٩املناطق احلضرية و    

 نقطـة مـن خـدمات    ٩٤٠ من مكاتب الربيـد املتنقلـة مبعـىن    ٦و )  باملناطق الريفية٦احلضرية و  
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 ٧٧، كـان هنـاك      ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١واعتباراً مـن    . الربيد الشاملة يف جمموعها   
مــن مقــدمي اخلــدمات الربيديــة وخــدمات توصــيل الرســائل يعملــون يف ســوق هــذه اخلــدمات  

ينـاير  /كـانون الثـاين   ٣ويف .  كانوا حاصلني على رخـصة بتقـدمي اخلـدمات الربيديـة        ١١ومنهم  
.  ليــصبح شــركة عامــة حمــدودة“بريــد ليتوانيــا” تنظــيم مــشروع الدولــة بعنــوان عيــد أُ،٢٠٠٦

ومن أجل كفالـة خدمـة بريديـة عامـة متواصـلة لـصاحل كـل فـرد وعلـى أسـاس متكـافئ يف أي                  
 والنــهوض نظامهــا اإلداري مركزيــة الــشركة علــى تعمــلمنطقــة مقــصودة مــن منــاطق الــبالد، 

 .مثلبعملياهتا التكنولوجية إىل احلد األ
خدمات االتـصاالت الـسلكية اإللكترونيـة إىل كـل فـرد بـصرف النظـر                وتقدَّم كذلك    -٢٠٨

 نـصيب األسـر     زادومـن خـالل بيانـات إدارة اإلحـصاء،          . جنسه ضـمن إقلـيم ليتوانيـا      عن نوع   
 يف املائـة يف  ٢٩ إمكانيـة الوصـول إىل شـبكة اإلنترنـت مـن          تتـاح اليت متتلك حاسوباً شخصياً و    

ويـتم  . ٢٠٠٦ يف املائة يف الربـع األول مـن عـام            ٣٦,٥ ليصل إىل    ٢٠٠٥ن عام   الربع األول م  
 مـن أجـل تـضييق اهلـّوة الفاصـلة بـني املُـدن        العريـضة النطـاق  التصاالت لتطوير هياكل أساسية   
شبكة تكنولوجيـات   ”وجيري حتقيق ذلك من خالل املشروع املعنون        . الصغرية واملناطق النائية  

الـيت متـّول مـن الـصناديق اهليكليـة          ) يْن رِ - الكبرية يف املناطق الريفية      اقالعريضة النط املعلومات  
ــة   ــة الدول ــة عــام   . لالحتــاد األورويب ومــن ميزاني ــتم بنهاي ــوات  ٢٠٠٨ومــن املقــرر أن ي ــاء قن  بن

 نــصبمــع  النطــاق لــشبكة اإلنترنــت كــي مــا توّصــل بــني مجيــع مراكــز اإلدارة احملليــة  عريــضة
 .ت شبكة اإلنترنتاتصاالمن أجل عقيدات هناك 

ولتعزيز اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت يف ليتوانيـا، مبـا يـؤّدي إىل حتـسني مـستوى املعيـشة                      -٢٠٩
ــا ويف العــامل، تــشارك دوائــر األعمــال التجاريــة واملؤســسات      ــا يف أوروب ودعــم تنافــسية ليتواني

سي مــن ويتمثــل اهلــدف الرئيــ. “نافــذة علــى املــستقبل”احلكوميــة يف تنفيــذ املــشروع املعنــون  
جيل نفـاذ شـبكة اإلنترنـت إىل ليتوانيـا مـع تنظـيم دورات عـن شـبكة اإلنترنـت                     املشروع يف تع  

 ألف ليتواين دورات اإلنترنت الـيت مت تنظيمهـا يف       ٢٠ وحده، حضر    ٢٠٠٣ويف عام   . لألهايل
 إعــداد وتطبيــق علــىوهــذا االهتمــام املرتفــع بتلــك الــدورات حفــز   . إطــار املــشروع املــذكور 

 دعم من جانـب االحتـاد       َتيسَّرويل من الصناديق اهليكلية التابعة لالحتاد األورويب و       مشروع للتم 
-٢٠٠٦ويف الفتـرة    . ٢٠٠٦األورويب من أجل تنظيم هذه الـدورات علـى اإلنترنـت يف عـام               

ومــن أجــل تــدريب .  ألــف ليتــواين٥٠ لــصاحل دورات أساســية لإلنترنــت تنظــيم ســيتم ٢٠٠٨
، فإن تغطيـة هـذه املـشاريع املدعومـة مـن الـصناديق اهليكليـة                أكرب عدد ممكن من سكان الريف     

 . بأسرهاشمل إقليم ليتوانياتتوسع لتلالحتاد األورويب سوف 
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 ومــن واقــع بيانــات إدارة   .ينمــو ســوق اهلواتــف النقّالــة بــسرعة يف ليتوانيــا     كــذلك  -٢١٠
 ١٢٧,٩ و   ٢٠٠٠ يف سـنة     ١٤,٦ عدد اهلواتف النقّالة لكل مائـة مـن الـسكان            بلغاإلحصاء،  

 بـــشكل عـــام، طـــرأ اخنفـــاض ٢٠٠٦ويف عـــام . ٢٠٠٦ يف ســـنة ١٣٩,٤ مث ٢٠٠٥يف ســـنة 
طفيف على خطوط اهلواتف الثابتة على حنو ما مت تسجيله باعتبار أن املزيد من اخلطـوط كـان                  

 مــن ٢٣,٥ كــان هنــاك ٢٠٠٥ويف عــام . دمات اهلواتــف الثابتــةخلــُدّد اجلُــوّردون املــميتلكهــا 
 اخنفـض هـذا العـدد ليـصبح         ٢٠٠٦ويف عـام    .  مـن الـسكان    ١٠٠ة الثابتة لكـل     اخلطوط اهلاتفي 

٢٣,٤. 
ــشرين ٢٥ املــؤرخ ١٤٩٢ احلكومــة، مبوجــب قرارهــا رقــم   اعتمــدتكــذلك فقــد   -٢١١  ت
منوذجــاً للتحــّول إىل ) ٢٠٠٤، ٦٣٣٦-١٧١اجلريــدة الرمسيــة، عــدد   (٢٠٠٤نــوفمرب /الثــاين

اذ إجراءات عمليـة للتحـّول إىل التليفزيـون األرضـي           يقضي باخت و ،التليفزيون الرقمي يف ليتوانيا   
الرقمي وحيدد مؤسـسات التنفيـذ ومهامهـا والتـدابري املقـررة واآلجـال الزمنيـة احملـددة لوضـعها                    

ويف إطــار تنفيــذ هــذا النمــوذج، مــن املزمــع نــصب حمــّوالت لبــث التليفزيــون   . موضــع التنفيــذ
مـن   ٤٠وانيـا حيـث تبـث مـا يـصل إىل             مـن أكـرب مـدن ليت       ٥ يف   ٢٠٠٧الرقمي مع هنايـة عـام       

 التحـّول التـدرجيي مـن نظـام البـث           ٢٠١٢يف عـام    ومن املقرر كذلك أن يبدأ      . الربامج املتلفزة 
 .النظري إىل نظام البث التليفزيوين الرقمي

ــة أن تتــاح املعلومــات بــشأن العلــم والتكنولوجيــات لكــل فــرد     -٢١٢ مبــن يف ذلــك (ولكفال
اجلريــدة  (٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٥ املــؤرخ ٣٣٥، بقرارهــا رقــم  احلكومــةاعتمــدت) الريفيــون

 خطـــة تطـــوير نظـــام التعلـــيم العـــايل يف ليتوانيـــا للفتـــرة  )٢٠٠٦، ١٣٩٤-٣٩الرمسيـــة عـــدد 
 املعلومــات بــشأن العلــم والدراســات وبــشأن   تعمــيم الــيت تــنص علــى نــشر و ٢٠١٠-٢٠٠٦

ــا   خمتلــف قواعــد البيانــات يف  تحــسني فــرص الوصــول إىل ل و.التكنولوجيــات املتاحــة يف ليتواني
عتمــادات اال تــزداد ،لــوم والدراســات العلميــة ويف املكتبــات اإلقليميــة مكتبــات مؤســسات الع

ــسنوية يف  ــات ال ــن أجــل امليزاني ــددة     م ــات املتع ــد البيان ــصاريف االشــتراكات يف قواع ــل م  متوي
ــائط  ــام (الوس ــت ٢٠٠٦يف ع ــتراكات يف    ١ ٨٠٦ بلغ ــا لالش ــا مت اعتماده ــف ليت ــ٢٠ أل ن  م

 ).قواعد البيانات
 ١٥املادة 

 ٣ و ٢ و ١الفقرات 
 ١٥تنفيـذ املـواد     بـشأن   مـا مت يف ليتوانيـا       عوردت بالفعل يف التقرير الثالـث معلومـات          -٢١٣

 علــى ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥مــن االتفاقيــة ومل تطــرأ تغــيريات يف عــام  ) ٣ (١٥و ) ٢ (١٥و ) ١(
 .يف هذا امليدانالسارية األحكام القانونية 
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 ٤الفقرة 
 مـن الدسـتور حـق كـل مـواطن يف مجهوريـة ليتوانيـا، دون متييـز بـني                     ٣٢تكفل املـادة     -٢١٤

حريـة مغـادرة    وكذلك يف   إقامتها يف ليتوانيا    /التنقل واختيار حمل إقامته   حرية   يف   ،املرأة والرجل 
ومي  وال ميكن تقييد هذا احلق إال بالقانون وإذا ما كان األمـر الزمـاً حلمايـة األمـن القـ       .ليتوانيا

 .أو صحة السكان فضالً عن إقامة العدالة
من قانون مجهورية ليتوانيا بشأن الوضـع القـانوين لألجانـب علـى             ) ٢ (٣املادة  وتنص   -٢١٥

اإلجانب يف مجهورية ليتوانيـا أمـام القـانون دون أي متييـز فيمـا يتعلـق بنـوع اجلـنس أو               مساواة  
. جتمـاعي أو الديانـة أو املعتقـدات أو اآلراء         رق أو اجلنسية أو اللغة أو األصل أو الوضـع اال          الِع

ل لألجـنيب   مـن القـانون علـى أن تـصريح اإلقامـة يف مجهوريـة ليتوانيـا خيـوِّ          ٢٤املادة  كما تنص   
حــق اإلقامــة يف مجهوريــة ليتوانيــا واختيــار وتغــيري حمــل اإلقامــة يف مجهوريــة    ) ذكــراً أو أثنثــى(

 .ة إليها خالل فترة سريان تصريح اإلقامةليتوانيا ومغادرة مجهورية ليتوانيا أو العود
 مشــل العائلــة بالنــسبة إعــادة أعــاله احلــق يف ٢١٥يكفــل القــانون املــذكور يف الفقــرة و -٢١٦

وعمـالً  .  بصرف النظر عن نـوع اجلـنس  املقيمني قانوناً يف مجهورية ليتوانيامن جلميع األجانب   
ين الـدخول إىل مجهوريـة ليتوانيـا واإلقامـة          من القانون فإن إعادة مشل العائلة يع      ) ٢٧ (٢باملادة  

 مواطنـاً يف االحتـاد األورويب ولكنـه يقـيم     ال يكـون هبا من جانب أفـراد العائلـة لـشخص أجـنيب        
 هـذه الرابطـة األسـرية       نشأت سواء   ،إقامة مشروعة يف مجهورية ليتوانيا مبا حيفظ وحدة األسرة        

املـواد  (ة مؤقـت ألفـراد أسـرة األجـنيب      وميكن إصـدار تـصريح إقامـ      . قبل أو بعد دخول األجنيب    
 ).٤٣و ) ٣(و ) ١ (٤٠

 ١٦املادة 
ــادة     -٢١٧ ــذ امل ــشأن تنفي ــر الثالــث معلومــات ب ــة ومل تطــرأ  ١٦وردت يف التقري  مــن االتفاقي

 .يف هذا امليدانالسارية  على األحكام القانونية ٢٠٠٦-٢٠٠٥تغيريات يف الفترة 
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ة األمم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       مرفق للتقرير الرابع بشأن تنفيذ اتفاقي     
 ضد املرأة يف ليتوانيا

 :١اجلدول 
 لألفعال اإلجراميةاملرأة كضحية 

 يبالتبّنو األطفال ضحايا األطفال أ ضحايا الزوج أو العشري
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ األفعال اإلجراميةاملرأة كمجين عليها يف 

 ١٠٣ ١١١ ٤٤٨ ٤٦٤ اجملموع
 ٥٠ ٤٥ ٢٠٢ ٢٠١ املناطق الريفيةيف 

 ٤٣ ٤٩ ٢٧٣ ٢٦٥ معاناة عنف بدين
 صفر صفر ١ ٢ معاناة عنف جنسي

 ٨ ١٠ ٤٨ ٦٥ معاناة عنف سيكولوجي
 .بيانات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لوزارة الداخلية 

 
 :٢اجلدول 

  املسّجلةاألفعال اإلجراميةاملرأة كمجين عليها يف 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

د القانون اجلنائي جلمهوريـة     موا
 ريفي حضري ليتوانيا

 ١٧حتت 
 سنة

سنة  ١٨
 ريفيحضري وما فوق

 ١٧حتت 
 سنة

وما سنة  ١٨
 فوق

 ٧٤ ٢ ٣١ ٤٥ ١٠٢ ٣ ٤٩ ٥٦ ، القتل١٢٩املادة 
 القتــل حتــت طائلــة  ١٣٠املــادة 

 لالضطرابانفعاالت حادة 
  صفر    صفر  

 ٥٢ ٣ ٢٣ ٣٢ ٥٤ ٢ ٢٢ ٣٤ ، إعاقة صحية خطرية١٣٥املادة 
ــادة  ــحية  ١٣٦املـــ ــة صـــ  إعاقـــ

ــطراب    ــل اضـــ ــرية يف ظـــ خطـــ
 انفعايل شديد

  صفر    صفر  

 ٦٥٦ ٧٤ ٢٤٦ ٤٨٤ ٦٥٩ ٨٥ ٢٥٤ ٤٩٠  إعاقة صحية خفيفة١٣٨املادة 
ــادة  ــة  ١٤٠املـ ــرب أو إعاقـ  ضـ

 صحية ثانوية
٢٢٠ ١٣٩ ١١٩ ٢٤٠ ٢٣٨ ٢٠٤ ١٦٢ ٢٨٠ 

 ١١١ ١٤٠ ١١٤ ١٣٧ ١٨٥ ٨٠ ١٢٠ ١٤٥  اغتصاب١٤٩املادة 
 ٥٩ ٩٧ ٨٩ ٦٧ ١٣٢ ٦٧ ٨٧ ١١٢  جنسييذاء إ١٥٠املادة 

 إكــــــراه علــــــى  ١٥١املــــــادة 
 املضاجعة اجلنسية

٥ ٦ ٥ ٦ ٢ ٣ ٢ ٣ 

 ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٣   حترش جنسي١٥٢املادة 

 بيانات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لوزارة الداخلية 
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 :٣اجلدول 
ــرة   ــات للفت ــادة  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥بيان ــاً للم ــشر ” ١٤٧ طبق ــانون  “االجتــار يف الب ــن الق  م

 جلنائي جبمهورية ليتوانياا
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ “البشريف االجتار ”مادة 

 ٢٦ ٣٢ العدد اإلمجايل للحاالت
 ٢١ ١٨ القضايا احملالة على احملاكم

 ٧ ٧ القضايا اليت تنظر فيها احملاكم
 ٣ ١  املرفوض النظر فيهاالدعاوى

 ٣ ٣  فيها مت البّتالقضايا اليت
 ٣٣ ٤٣ فون جلهات إنفاذ القواننيواجلناة املعر
 ١٩ ٢١ املشتبه هبم

 ٢٨ ٣٥ فون جلهات إنفاذ القواننيوالضحايا املعر
 ٢٧ ٢٥ اجملين عليهم يف اجلرائم

 ١٠ ١٥ املدانون

 .بيانات وزارة الداخلية 
 

 :٤اجلدول 
 الوظيفـة  مـسمى  حـسب   القـانونيني  املدنيـة  عدد املوظفني املـدنيني باسـتثناء مـوظفي اخلدمـة         

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ونوع اجلنس، 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد فئة املسمى الوظيفي
 ١٠٠ ٧٦٩ ١٠٠ ٤٨١)الشخصية(املوظفون املدنيون من ذوي الثقة السياسية 

 ٦٠ ٤٦٠ ٥٣ ٢٥٤ نساء
 ٤٠ ٣٠٩ ٤٧ ٢٢٧ رجال

 ٢٣١٠٠ ٥٥٥ ٢٠١٠٠ ٨٧٨ املوظفون املدنيون احملترفون
 ١٧٧٢ ٠٥٦ ١٤٧٠ ٦٦٧ نساء
 ٢٨ ٦ ٤٩٩ ٣٠ ٦ ٢١١ رجال

 ١٠٠ ٤٦٦ ١٠٠ ٤٥٨ مديرو املؤسسات
 ٣١ ١٤٧ ٣١ ١٤٤ نساء
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٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد فئة املسمى الوظيفي

 ٦٩ ٣١٩ ٦٩ ٣١٤ رجال
 ٢٤١٠٠ ٧٩٠ ٢١١٠٠ ٨١٧ اجملموع
 ١٧٧١ ٦٦٣ ١٥٦٩ ٠٦٥ نساء
 ٢٩ ٧ ١٢٧ ٣١ ٦ ٧٥٢ رجال

 .نيبيانات من سجل املوظفني املدني 
 

 :٥اجلدول 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥املرأة يف السلك الدبلوماسي، 

  املوظفون
 نساء

 نسبة مئوية عدد  اجملموع 
    ٢٠٠٥مارس /آذار

 ٥٣ ٢٨٣ ٣٥٣ ك الدبلوماسيلاملوظفون يف الس
 ٤١ ٩٠ ٢٢١ اخلارجباملستخدمون منهم يف اخلدمة الدبلوماسية 

 ١٠ ٤ ٤١ كبار املديرين من هذه الفئة
    ٢٠٠٦مارس /آذار

 ٥١ ٢٩٣ ٥٧٠ املوظفون يف السلك الدبلوماسي
 ٣٨ ٨٩ ٢٣٦ اخلارجبون منهم يف اخلدمة الدبلوماسية ماملستخد

 ٩ ٤ ٤٤ كبار املديرين من هذه الفئة
    ٢٠٠٧مارس /آذار

 ٥٣ ٣١٥ ٥٩٨ املوظفون يف السلك الدبلوماسي
 ٣٨ ٩٤ ٢٤٤ اخلارجباملستخدمون يف اخلدمة الدبلوماسية منهم 

 ١٦ ٧ ٤٣ كبار املديرين من هذه الفئة

 .بيانات وزارة اخلارجية 
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 :٦اجلدول 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥معات حسب الدرجة العلمية، اخرجيو اجل

 العلميةلدرجات ا من حامليني جيعدد اخلر
 درجة الدكتوراة املؤهل املهين درجة املاجستري درجة الليسانس

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء السنة
١١٧ ١٥٨ ٦٠٦ ١ ٤٠٩ ٢ ٥٨٧ ٤ ٩٠٠ ٦ ٢٨٢ ١٢ ٠٣٠ ٢٠٠٥ 
١١٥ ١٦١ ٥٢٥ ١ ٤٢٤ ٢ ٤٩٨ ٤ ٧٨٨ ٦ ٩٦٧ ١٣ ٦٤٢ ٢٠٠٦ 

 التوزيع حسب نوع اجلنس، نسبة مئوية
٤٢,٥ ٥٧,٥ ٣٠,١ ٦٩,٩ ٣٤,٦ ٦٥,٤ ٣٤,٣ ٦٥,٧ ٢٠٠٥ 
٤١,٧ ٥٨,٣ ٢٦,٩ ٧٣,١ ٣٤,٣ ٦٥,٧ ٣٣,٨ ٦٦,٢ ٢٠٠٦ 

 .اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيابيانات إدارة  

 
 :٧اجلدول 

املرتبــات ومتوســط األجــور واملرتبــات اإلمجاليــة الــشهرية للنــساء مقارنــة مبتوســط األجــور  
 *اإلمجالية الشهرية للرجال

 )نسبة مئوية(

 القطاع اخلاص القطاع العام االقتصاد بأكمله السنة 

٨٤,٥ ٧٧ ٨١,٧ ٢٠٠٠ 

٨٢,٢ ٧٧,٩ ٨٢,٤ ٢٠٠٥ 

٨٠,٩ ٧٨,٩ ٨٢,١ ٢٠٠٦ 

 . املالك الوحيدمشاريعباستثناء *  

 .بيانات إدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 
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 :٨اجلدول 
اإلمجاليــة الــشهرية للنــساء مقارنــة مبتوســط األجــور واملرتبــات متوســط األجــور واملرتبــات 

 *٢٠٠٦ادي، اإلمجالية الشهرية للرجال يف جممل االقتصاد حسب نوعية النشاط االقتص
  من اجملموع

 اجملموع
النــساء يف مواقــع  
 الياقات الزرقاء

النــساء يف مناصــب  
 الياقات البيضاء

 ٧٢,٧ ٧٠,٢ ٨٢,١ اجملموع
 ٧٤,٥ ٨٩,٦ ٨٦,٢ الصيد والغاباتوالزراعة 

 ٧٣,٣ ٧٧,٣ ٩٢,٦ صيد األمساك
 ٥٨,٩ ٦٢,٦ ٩٠,٥ املناجم واحملاجر

 ٦٨,١ ٧٣,٦ ٧٤ الصناعة التحويلية
 ٧٠,١ ٨٠,٩ ٨٥,٨ الكهرباء والغاز وإمدادات املياه

 ٦٩ ٧٥,٢ ٨٨,٦ التشييد
ــسيارات      ــالح الــ ــة وإصــ ــة والتجزئــ ــارة اجلملــ جتــ

 املرتليةجات واألجهزة الشخصية واوالدر
٦٩,٥ ٨٤,٥ ٧٩,٦ 

 ٨٢ ٨٥,٧ ٨١,٨ الفنادق واملطاعم
 ٦٥,٢ ٩٣,٣ ٩٥,٢ النقل والتخزين واالتصاالت

 ٥٨ ٥٤,٥ ٥٨,٢ الوساطة املالية
 ٥٢,٣ ٥٦,٣ ٥٢,٨ الوساطة النقدية

ــات التقاعد  ــل املعاشـ ــأمني ومتويـ ــالتـ ــدا  يـ ــا عـ ة فيمـ
 الضمان االجتماعي اإلجباري

٦٦,٨ ٥٥ ٦٦,٨ 

العقــارات وأنــشطة االســتئجار وغريهــا مــن أنــشطة 
 العمل التجاري

٩٠,٨ ٧٥,١ ٩٠,١ 

 ٧٦,٦ ٧٩,٥ ٧٩,٨ البحث والتطوير
ــضمان  ــدفاع والــ ــة والــ ــاعي اإلدارة العامــ  االجتمــ

 اإلجباري
٩١,٧ ٨٩,٢ ٩٤,٧ 

إدارة الدولـــة والـــسياسة االقتـــصادية واالجتماعيـــة  
 للمجتمع

٧٨,٢ ٧٦,٤ ٨٢,٦ 

األنـــشطة التـــشريعية والتنفيذيـــة ملؤســـسات اإلدارة 
 املركزية 

٨٢,٨ ٧٦,٢ ٨٥,٩ 

 ٩٤,٣ ٩٨ ٩٥,٥ تقدمي اخلدمات إىل اجملتمع ككل
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  من اجملموع

 اجملموع
النــساء يف مواقــع  
 الياقات الزرقاء

النــساء يف مناصــب  
 الياقات البيضاء

 ٧٨,٧ ٨٧,٨ ١٠٠,٤ أنشطة الضمان االجتماعي اإلجباري
 ٨٤,٩ ٩٠ ٩٥,٥ التعليم

 ١٠٤,٢ ٩٤,٣ ١١٩,٤ التعليم الثانوي العام
 ٧٤,٤ ٨٠ ٧٤,٣ التعليم اجلامعي

 ٦٣,٣ ٨٤ ٧٨,٢ ة االجتماعياخلدمةالصحة و
 ٦١,٧ ٨٠,٧ ٧٧,٣ أنشطة الرعاية الصحية البشرية

 ٨١,٨ ٩٨,٥ ٩٥,٨ ة االجتماعياخلدمةأنشطة 
 ٨٢,١ ٦٩,٣ ٨٦,٨ األخرىية والشخصيةاألنشطة اجملتمعية واالجتماع

 ٨٤,٣ ٨٤,٩ ٨٧,٨ التروحيية والثقافية والرياضة البدنيةاألنشطة 

  املالك الوحيدمشاريعباستثناء  *  
 .بيانات إدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 

 
 :٩اجلدول 

 ٢٠٠٥السكان املستخدمون حسب القطاع، 

 رجال نساء
التوزيع النوعي 

  املئويةبالنسبة
 

 رجال نساء نسبة مئوية ألفنسبة مئوية ألف
 ٣٥ ٦٥ ١٩ ١٤٣ ٣٦,٧ ٢٦٥,١ القطاع العام

 ٥٧ ٤٣ ٨١ ٦٠٨ ٦٣,٣ ٤٥٧,٩ القطاع اخلاص

 .بيانات إدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 
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 :١٠اجلدول 
  ٢٠٠٦السكان املستخدمون حسب القطاع، 

 رجال نساء
ــوعي   ــع النــــــ التوزيــــــ

 سبة املئويةبالن
 

 رجال نساء نسبة مئوية ألفنسبة مئوية ألف
 ٦٧,٧٣٢,٣ ١٢٧,٤١٦,٩ ٣٥,٩ ٢٦٧,١ القطاع العام

 ٤٣,١٥٦,٩ ٦٢٨,٤٨٣,١ ٦٤,١ ٤٧٦,١ القطاع اخلاص

 .بيانات إدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 
 

 :١١اجلدول 
 قوة العمل املستخدمة وغري املستخدمة

 )الفباآل(          
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠  

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء
 ٧٨٥,٧٨٠٢,٦ ٧٨٨,٨٨١٨ ٨٤٥ ٨٢٦,٥ قوة العمل 
 ٧٤٣,٢٧٥٥,٨ ٧٥٠,٩ ٧٢٣ ٦٨٦,٥ ٧١١,٣ املستخدمة

 ٤٦,٧ ٤٢,٦ ٦٧,١ ٦٥,٨ ١٥٨,٥ ١١٥,٢ غري املستخدمة

 .بيانات مقدَّمة من إدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 
 

 :١٢اجلدول 
 معدل العمالة ومعدل البطالةمعدل أنشطة قوة العمل، 

 )بالنسبة املئوية(          
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء ٦٤-١٥الفئة العمرية 
 ٦٤,٦٧٠,٥ ٧٢ ٦٤,٩ ٧٤,٢ ٦٧,١ قوة العمل معدل أنشطة 
 ٦٦,٣ ٦١ ٦٦ ٥٩,٤ ٦٠,١ ٥٧,٥ معدل العمالة
 ٥,٨ ٥,٤ ٨,٢ ٨,٣ ١٨,٨ ١٣,٩ *معدل البطالة

 . وما بعدها١٥ سن لفئةحمسوب *   
 .بيانات إدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 
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 :١٣اجلدول 
 ديناميات حاالت اإلجهاض العالجية يف ليتوانيا

 )بالوحدات(          
 حاالت اإلجهاض العالجية

 السنة
 من املواليد ١٠٠لكل 
 اإلحياء

 سن  امرأة يف١ ٠٠٠لكل 
 باألعداد املطلقة ) سنة٤٩‐١٥(اخلصوبة 

٢٢ ٦٨٠ ٢٥,٣ ٦٠,١ ١٩٩٧ 
٢١ ٠٢٢ ٢٣,٥ ٥٦,٩ ١٩٩٨ 
١٨ ٨٤٦ ٢١,٢ ٥٢,٢ ١٩٩٩ 
١٦ ٢٥٩ ١٨,٤ ٤٨,١ ٢٠٠٠ 
١٣ ٦٧٧ ١٥,٥ ٤٤ ٢٠٠١ 
١٢ ٤٩٥ ١٤,١ ٤٢,٥ ٢٠٠٢ 
١١ ٥١٣ ١٢,٩ ٣٨,٧ ٢٠٠٣ 
١٠ ٦٤٤ ١٢ ٣٦,١ ٢٠٠٤ 
٩ ٩٧٢ ١١,٢ ٣٤,٢ ٢٠٠٥ 
٩ ٥٣٦ ١٠,٨ ٣٢,٨ *٢٠٠٦ 

 .بيانات أوَّلية*  

 .بيانات مركز املعلومات الصحية الليتواين وإدارة اإلحصاء التابعة حلكومة ليتوانيا 

 


