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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع( من االتفاقية ١٨
التقريـــــران الـــــدوريان الثالـــــث والرابـــــع لليتوانيـــــا      

)CEDAW/C/LTU/3, CEDAW/C/LTU/4 and 

CEDAW/C/LTU/Q/4 and Add.1( 
بناء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعـضاء وفـد ليتوانيـا       - ١

 .أماكن إىل طاولة اللجنة
قالـت، وهـي تعـرض      ): ليتوانيا(السيدة موروسكييت    - ٢

التقريـــــــــرين الـــــــــدوريني الثالـــــــــث والرابـــــــــع لليتوانيـــــــــا  
)CEDAW/C//LTU/3   و CEDAW/C/LTU/4(     مي ، إنه منـذ تقـد

 حـدثت   ٢٠٠٠يف سنة   ) CEDAW/C/LTU/1(تقريرها األويل   
عدة تطورات يف املساواة بني اجلنسني، علـى أسـاس توصـيات        

ــة ــة    . اللجن ــشريعات املتعلق تركــزت التطــورات يف جمــاالت الت
مبراعــاة املنظــور اجلنــساين، والتــدابري املؤســسية املتعلقــة بتنفيــذ   

ــة، وإجيــاد تــ    ــسني، والعمال وازن بــني العمــل  املــساواة بــني اجلن
وحيـــاة األســـرة، والعنـــف ضـــد املـــرأة، واالجتـــار بالنـــساء،       
والسياسة وصنع القرار، والتعلـيم والعلـوم، والقوالـب النمطيـة           

 .املتعلقة بنوع اجلنس وتعميق الوعي
وقالت إن قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل قـد            - ٣

 فيمـا   ، وإن تنفيـذه يرصـده أمـني املظـامل         ١٩٩٨اعتمد يف سنة    
لقــد اعتمــدت تعــديالت هامــة، مبــا يف . يتعلــق بتكــافؤ الفــرص

ذلك تعديل يعرف التمييز غري املباشر وحيدد التـزام مؤسـسات    
الدولة بتنفيذ تـدابري املـساواة بـني اجلنـسني  يف مجيـع اجملـاالت                

؛ وآخـــر ينقـــل عـــبء اإلثبـــات مـــن الـــضحية إىل      )٢٠٠٢(
ــدمت الــشكوى ضــدها       ــشخص أو املؤســسة الــيت ق وميــنح ال

الضحية احلق يف املطالبة بتعويضات مالية مـن مرتكـب اجلرميـة         
؛ وعــدد مــن التعــديالت الــيت حتظــر التحــرش القــائم  )٢٠٠٤(

علــى نــوع اجلــنس، باإلضــافة إىل التحــرش اجلنــسي، والتمييــز   
القــائم علــى نــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق بالعــضوية يف منظمــات   

رجــل يف مجيــع  مهنيــة أو نقابيــة، ومتييــز آخــر ضــد املــرأة وال     
ــاعي    و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥(جوانـــب خطـــط الـــضمان االجتمـ

ومنحت التعـديالت أيـضا املنظمـات غـري احلكوميـة       ). ٢٠٠٨
. احلق يف متثيل الضحايا يف كل اإلجـراءات املتعلقـة بالـشكوى     

وأخــريا، يــسر انــضمام ليتوانيــا إىل االحتــاد األورويب يف ســنة      
ة بـني اجلنـسني      إدراج تشريعات حمسنة متعلقة باملساوا     ٢٠٠٤

 .يف هيئاهتا القانونية الرئيسية

وواصــلت القــول إن الربنــامج الــوطين لتكــافؤ الفــرص  - ٤
 بوصفه وسيلة للقيـام     ٢٠٠٣بني املرأة والرجل قد بدأ يف سنة        

على حنو منتظم ومستمر بتنفيذ املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع            
يمـا يتعلـق    أشرف الربنامج على تنفيذ مجيع التدابري ف      . اجملاالت

مبراعاة املنظور اجلنساين من ِقبل مجيـع الـوزارات بالتعـاون مـع          
املنظمــات النــسائية ومراكــز الدراســات املتعلقــة بنــوع اجلــنس   

ومتولـه ميزانيـة الدولـة باإلضـافة إىل     . ومؤسسات سوق العمـل   
الــدعم مــن مــنح الــصناديق اهليكليــة لالحتــاد األورويب، وتقــوم  

تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل الـيت            بتنسيقه اللجنة املعنيـة ب    
وعلــى أســاس توصــيات   . تقــدم تقــارير ســنوية إىل احلكومــة   

 عـدة بـرامج ملراعـاة املنظـور     ٢٠٠٠اللجنة، وضعت منذ سـنة   
 .اجلنساين

ــدابري      - ٥ ــضا ت ــد وضــعت أي ــا ق ــة إن ليتواني وأردفــت قائل
لضمان األداء الفعال لآلليـات املؤسـسية لـضمان املـساواة بـني          

وحتقيقـا هلـذا اهلـدف، منـذ سـنة      .  مـن الناحيـة العمليـة      اجلنسني
 ُعــني شــخص إىل شخــصني بوصــفهما مــسؤولني عــن  ٢٠٠٠

ــل وزارة   ــسانية يف كـ ــضايا اجلنـ ــنة  . القـ ــضا يف سـ  ٢٠٠٠وأيـ
أنشئت اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنيـة بتكـافؤ الفـرص           
بني املـرأة والرجـل مبمـثلني مـن مؤسـسات الدولـة واملنظمـات               

وُعـــني وزيـــر الـــضمان االجتمـــاعي والعمـــل وزيـــر  . ئيةالنـــسا
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 لتنسيق تنفيذ تدابري املساواة     ٢٠٠١املساواة بني اجلنسني سنة     
 أنــشئت شــعبة املــساواة بــني   ٢٠٠٧بــني اجلنــسني، ويف ســنة  

وأخـريا،  . اجلنسني التابعة لوزارة الـضمان االجتمـاعي والعمـل        
أة تقـوم    منظمة غري حكومية معنيـة بقـضايا املـر         ١٣٠أكثر من   

ــد وأنــشئت جمــالس ومراكــز نــسوية يف أكــرب   . بأنــشطة يف البل
ــدا     ــة  لتيــسري احلــوار االجتمــاعي الثالثــي تأيي النقابــات العمالي
ــات      ــسانية يف جامع ــشئت مراكــز للدراســات اجلن للمــرأة، وأن
ــال       ــاءة يف جم ــراء األحبــاث والكف ــضمان اخلــربة وإج ــسية ل رئي

 .اجلنس

لــة يــنخفض اخنفاضــا وواصــلت القــول إن معــدل البطا - ٦
وفـضال عـن ذلـك،  تثبـت بيانـات مـن إدارة           . كبريا يف ليتوانيا  

اإلحصاءات أن املرأة أكثر نشاطا يف سـوق العمـل مـن نـشاط              
ــذ ســنة   ــة للمــرأة يف ســنة   . ٢٠٠٠الرجــل من إن معــدل العمال

 الــذي ُوضــع للــدول ٢٠١٠ جتــاوز فعــال هــدف ســنة ٢٠٠٨
ــن اســتراتيجية  األعــضاء يف االحتــاد األورويب بوصــفه جــزء   ا م

ووفقـا لتقريـر االحتـاد األورويب عـن         . لشبونة للوظائف والنمـو   
ــسنة     ــرأة والرجــل ل ــني امل ــساواة ب ــا  ٢٠٠٨امل ، حققــت ليتواني

ــني بلــدان        ــسابعة ب ــة ال ــة املرتب ــاالت، بالغ ــدة جم ــاز يف ع االمتي
االحتــاد األورويب يف عمالــة املــسنات واملرتبــة الثالثــة  يف فجــوة  

ــني   ــة ب ــدل العمال ــرأة والرجــل مع ــنة  .  امل ــب س  ٢٠٠٧إن ترتي
ملؤشــر الفجــوة اجلنــسانية العامليــة للمحفــل االقتــصادي العــاملي  

ولكــن علــى .  بلــدا١٢٨اعتــرب ليتوانيــا البلــد الرابــع عــشر بــني 
الرغم من التقدم الكبري احملرز ال يـزال الكـثري ممـا ينبغـي القيـام                

املــرأة إن احلكومــة ملتزمــة بالنــهوض بتكــافؤ الفــرص بــني  . بــه
 . والرجل يف سوق العمل

وفيما يتعلق مبسألة التوازن بـني العمـل وحيـاة األسـرة        - ٧
قالــت إن الربنــامج الــوطين لتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل 
يــشمل جمموعــة كــبرية مــن اإلجــراءات املتعلقــة مبرافــق رعايــة   
ــة،      ــل املرنـ ــات العمـ ــل، وترتيبـ ــة الطفـ ــازة رعايـ ــل، وإجـ الطفـ

. ساواة بـني النـوعني للـشركاء االجتمـاعيني        والتدريب على املـ   

إن تقرير االحتاد األورويب عن املساواة بني املرأة والرجل لـسنة   
 وضـــع ليتوانيـــا يف املرتبـــة الثانيـــة بـــني بلـــدان االحتـــاد  ٢٠٠٦

االورويب يف معـدل عمالــة النــساء اللــوايت يــربني األطفــال دون  
لعمــل وعــالوة علــى ذلــك، يــنص قــانون ا . ســن الثانيــة عــشرة

إن قـانون الـضمان   . على خيارات مرنـة إلجـازة رعايـة الطفـل      
 إجـازة  ٢٠٠٦االجتماعي للمرض واألمومة يتضمن منذ سـنة      

 يف املائـة    ٣٠أبوة مدة شهر واحد مدفوعة بالكامـل، وحـوايل          
وعلــى الـــرغم مـــن أن الـــشروط  . مــن اآلبـــاء قـــد اســـتعملوها 

 ٢٠٠٣القانونيــة لترتيبــات العمــل املرنــة قــد وضــعت يف ســنة   
ــدين وأربــاب      ــوعي بالوال فــإن احلكومــة تعمــل علــى تعميــق ال

ــة لألســرة     ــادرات مثــل املــشاريع املراعي . العمــل عــن طريــق مب
ــامج      ــيت نفــذت برن ــة االوىل ال ــة شــياوليا اجلامع وكانــت جامع
ــة وختطــيط املــساواة بــني      ــة الطفــل وترتيبــات العمــل املرن رعاي

ــشجيع أصــحاب عمــ     ــسني يف مكــان العمــل، وجيــري ت ل اجلن
آخرين ونقابات عمال أخرى على حـذو حـذوها اعتبـارا مـن             

ــبتمرب /أيلـــول ــة  . ٢٠٠٨سـ ــة الدولـ ــها ميزانيـ ــادرة مولتـ إن املبـ
ــصندوق االجتمــاعي األورويب  ــضا   . وال ــا أي واســتعملت ليتواني

ــادرة االحتــاد األورويب   ، والــصندوق االجتمــاعي  "املــساواة"مب
ــوازن بــني العمــ    ــشاريع أخــرى إلجيــاد الت ــاة األورويب مل ل وحي

 .األسرة

وقالت إن االستراتيجية الوطنية ملكافحـة العنـف ضـد            - ٨
ــنة      ــدتا يف سـ ــد اعتمـ ــذ قـ ــدابري التنفيـ ــة تـ ــرأة وخطـ  ٢٠٠٦املـ

. لإلشراف على مجيع جوانب القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة            
وهـدف ليتوانيـا االسـتراتيجي هــو إنـشاء مراكـز وافيـة بغــرض       

ــإدارة امل    ــوم ب ــرأة، وتق ــات امل ــاول أزم ــري   تن ــز املنظمــات غ راك
احلكوميــة ومتوهلــا ميزانيــة الدولــة والــصناديق اهليكليــة لالحتــاد   

وأنـــشئت أيـــضا مراكـــز   . األورويب علـــى املـــستوى البلـــدي  
ــنة    ــن سـ ــارا مـ ــال ، اعتبـ ــع ٢٠٠١ألزمـــات الرجـ ، للعمـــل مـ

ــة ســنة       ــة العمــل بنهاي ــف؛ وســينجز وضــع طريق ــرتكيب العن م
بـصورة أوسـع    وعملت احلكومة واملنظمات النـسوية      . ٢٠٠٨
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 ٣علــى حتــسني التــشريعات املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة، ويف   
ــران ــه /حزي ــانون     ٢٠٠٨يوني ــى الق ــديالت عل ــان تع ــر الربمل  أق

ــاة مــرتل األســرة    ــرك اجلن ــق  . املــدين، تتطلــب أن يت وفيمــا يتعل
 برناجمـا ملكافحـة     ٢٠٠٢باالجتار بالنساء اعتمدت ليتوانيا سنة      

وتواصل ليتوانيـا نـشاطها يف      . ومنع االجتار باألشخاص والبغاء   
حماكمة األشخاص املتورطني يف اجلرمية املنظمة وتقـدمي الـدعم          

 .لضحايا االجتار بالبشر على املستويني الدويل واإلقليمي

وفيما يتعلق مبسألة مشاركة املـرأة يف الـسياسة وصـنع            - ٩
القرار، قالت إن نسبة النساء يف الربملان قد تـضاعفت يف سـنة              

 ٣٨وعـالوة علـى ذلـك، فـإن         . ٢٠٠٠ملقارنة بسنة    با ٢٠٠٤
يف املائــة مــن املرشــحني مــن ليتوانيــا الــذين انُتخبــوا للربملــان        

 يف املائــة مــن ٢٨وتــشغل النــساء . األورويب كــانو مــن النــساء
ووفقــا لتقريــر االحتــاد األورويب عــن    . مناصــب صــنع القــرار  

ئـة مـن    يف املا٤٠ فـإن  ٢٠٠٨املساواة بني املرأة والرجل لسنة   
مجيع الوظائف اإلدارية يف ليتوانيا تشغلها النساء، وهي أفـضل          

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، مــا فتــئ  . نتيجــة يف االحتــاد األورويب
حتقيــق التــوازن بــني اجلنــسني يف احليــاة الــسياسية منطويــا علــى 
التحدي، وتعمل احلكومة على تنفيذ الربنـامج الـوطين لتكـافؤ           

ـــ   ــل يف صـ ــرأة والرجــ ــسياسي  الفــــرص بــــني املــ ــرار الــ نع القــ
 .واالقتصادي

ويف جمــال التعلــيم قالــت إن النــساء يــشكلن أكثــر مــن  - ١٠
ــواع املؤســسات    ٦٠ ــع أن ــع الطــالب يف مجي ــة مــن مجي  يف املائ

إن مشاركتهن أكرب مـن مـشاركة الرجـال يف مجيـع             . التعليمية
قطاعــات التعلــيم العــايل باســتثناء اجملــاالت الــتقين والزراعــي       

ــسكري ــد خت. والع ــن    لق ــساء م ــن الن ــة األوىل م رجــت اجملموع
، وأعلى نـسبة مـن النـساء       ٢٠٠٤األكادميية العسكرية يف سنة     

كانت نسبة الطالبات اخلرجيات، وحامالت درجـة الـدكتوراة         
إن . يف العلوم أو درجـة الـدكتوراة يف التأهيـل العلمـي واملهـين          

استراتيجية تكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف العلـوم أقرهتـا               

 وزارة التعلــيم والعلــوم لــضمان   ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢يف 
 .وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت العلوم

وواصــلت القــول إن احلكومــة قــد بــذلت جهــودا مــن  - ١١
أجل القضاء على تكوين القوالب النمطية الـسلبية للنـساء عـن            

عـدد  طريق الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل و        
لقـد أنـشأ مركـز الدراسـات        . من الوزراء واملنظمـات النـسوية     

اجلنسانية التـابع جلامعـة فيلنيـوس ومركـز كونـاس للمعلومـات             
ــشاريع جناحــا يف مكافحــة تكــوين       ــر امل ــرأة أكث ــة امل عــن عمال
القوالب النمطية على أساس نوع اجلنس، كمـا يـصفه التقريـر            

ارة الثقافـة   وفضال عـن ذلـك، لقـد دعمـت وز         . الدوري الرابع 
مــشاريع ترمــي إىل مكافحــة تكــوين القوالــب النمطيــة الــسلبية 

لقــد ُجرمــت اإلعالنــات التمييزيــة، . ٢٠٠٣للنــساء منــذ ســنة 
إن . ويقوم أمني املظامل املعـين بتكـافؤ الفـرص برصـدها الـدقيق      

مكافحــة القوالــب النمطيــة القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس   
كومة العمل من أجل    تتطلب بذل جمهود مستمر، وتواصل احل     

 .حتقيق نتائج واضحة

ــا قــد وقعــت     - ١٢ ــذكر أن ليتواني وأعربــت عــن ســعادهتا ب
وصدقت دون حتفظ على الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة يف         

ــنة  ــرة   ٢٠٠٠س ــديل للفق ــى التع ــادة  ١، وعل ــن امل  مــن ٢٠ م
ــة ســنة   ، وأهنــا قــد صــدقت علــى الربوتوكــول   ٢٠٠٤االتفاقي

ة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء        بشأن منع وقمع ومعاقي   
، وايضا عـدد مـن الـصكوك الدوليـة          ٢٠٠٣واألطفال يف سنة    

وتــأثرت . املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة     
ــيجني     ــايب ببــ ــو إجيــ ــى حنــ ــا علــ ــيجني ٥+ ليتوانيــ  ١٠+  وبــ

وتــشاطرت جتربتــها بنــشاط علــى مــستوى االحتــاد األورويب      
ــاد األورويب األوىل إن. واملــــستوى اإلقليمــــي  مؤســــسة االحتــ

للمــــساواة بــــني اجلنــــسني، املعهــــد األورويب للمــــساواة بــــني 
ومع ذلك، على الرغم مـن  . اجلنسني، كان سينشأ يف فيلنيوس 

أن جناحا بوجوه كثرية قد حقق، فإن حتـديات كـثرية ال تـزال              
ماثلة، من قبيل املعارضة ملفهوم الدولـة لـسياسة األسـرة الـذي             
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ــان يف اعتمــده الرب ــران٣مل ــه / حزي ــإن  . ٢٠٠٨يوني ــذلك، ف ول
ليتوانيا ما تزال ملتزمة مبواصلة إحراز التقدم خبصوص القـضايا     

 .املتعلقة بالقضايا اجلنسانية على الصعيدين احمللي والدويل
 ٦ إىل ١املواد 
ــاتن  - ١٣ ــسيدة ب ــد مــن    : ال ــا ترحــب بتلقــي مزي قالــت إهن

مجـع البيانـات عـن أثـر        املعلومات عن مسؤولية أمني املظامل يف       
التمييز املركـب ضـد اجلماعـات اهلامـشية مـن النـساء، ومنـهن               
املعوقــات واملــسنات وغريهــن مــن اجلماعــات الــضعيفة مـــن       

. النــساء اللــوايت قــد قــدمن شــكاوى ويف رصــد ذلــك األثــر       
وميكن للوفد أن يقدم بيانـات يف تقريـره القـادم، باإلضـافة إىل              

. فيـات باملقارنـة بنـساء املدينـة       املعلومات عن حالـة النـساء الري      
ــارزة أحيلــت إىل      ــضايا ب ــا إذا كانــت ق ــيس مــن الواضــح م ول

ــة   ــد اســتندت إىل االتفاقي ــدى   . احملــاكم ق ــة م ــد معرف ــن املفي م
وتساءلت عما إذا كـان الفريـق العامـل قـد حـدد             . استخدامها

ــا إذا       ــى م ــك مؤشــر عل ــرا إىل أن ذل ــضايا، نظ ــك الق ــة تل هوي
يـــد مـــن تـــدريب أفـــراد اجلهـــاز  كانـــت حاجـــة قائمـــة إىل مز
وأخــريا، لــيس مــن الواضــح مــا إذا . القــضائي واملهنــة القانونيــة

كان أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص قد أحـال إىل االتفاقيـة،            
ــبري مـــن        ــق ألن العـــدد الكـ ــببا للقلـ ــذي يـــشكل سـ ــر الـ األمـ
التحـذيرات وعــدم إصـدار جــزاءات ميكـن أن يكــون هلمـا أثــر     

 .ؤسسةسليب يف فعالية امل
قالــت إن قــدرا كــبريا مــن  : شــلينغ-الــسيدة شــوب - ١٤

املعلومات يف التقرير ال يشري إىل وجود متييز غـري مباشـر نظـرأ            
إىل انــه ال يــشري إىل املــرأة حتديــدا، ولــذلك فإنــه لــيس ذا صــلة 

ــة ــد      . باالتفاقي ــة ق ــت احلكوم ــا إذا كان ــن الواضــح م ــيس م ول
مــن جلنــة حقــوق  إن املعلومــات . فهمــت االتفاقيــة فهمــا تامــا 

الطفل وجلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ينبغـي           
وهي توصي بـإجراء مزيـد مـن        . أن تكون أدرجت يف التقارير    

. التدريب ملوظفي احلكومة يف وضع الـسياسة وكتابـة التقـارير    

 مـن االتفاقيـة، تـساءلت عمـا إذا كانـت      ٢وفيما يتعلق باملـادة   
 علــى صــناديق االحتــاد األورويب  احلكومــة ستواصــل االعتمــاد 

للـــربامج الراميـــة إىل أن تـــضمن يف املمارســـة املـــساواة بـــني      
اجلنسني، أو عما إذا كانـت خطـط قـد وضـعت لـدمج امليزنـة                

وترحب أيضا بتلقـي مزيـد   . املتعلقة باجلنس يف امليزانية الوطنية    
من املعلومات عـن التمويـل املنـتظم للمنظمـات غـري احلكوميـة          

 حاليــا عــن طريــق املنافــسات، وعمــا إذا كانــت      الــيت ُتمــول 
وتـساءلت،  . املرتبات والتكاليف العامة يغطيهـا ذلـك التمويـل        

وهي تتناول التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، عـن احلـواجز الدسـتورية              
اليت تعترضها وعمـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم إدخـال تعـديل               

 الــيت مــن املهــم معرفــة التــدابري اخلاصــة املؤقتــة . علــى الدســتور
 .سستخذ لو أمكن تنفيذها فورا

ــسيدة هاياشــي  - ١٥ ــى القــضية   : ال ــد عل قالــت إن رد الوف
ــئلة   ٢٨ ــضايا واألســــــــــــــ ــة القــــــــــــــ ــن قائمــــــــــــــ  مــــــــــــــ

)CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1 ( ــدا ــام جـ ــي  . عـ ــت تلقـ وطلبـ
مزيد من املعلومات عن كيفية اعتراف احلكومة باالحتياجات        

خــذة اخلاصــة لنــساء الرومــا وعــن أي تــدابري خاصــة مؤقتــة مت  
ملساعدة نساء الروما على حتقيق األهـداف الـواردة يف برنـامج            

. ٢٠١٠-٢٠٠٨إدمـــاج الرومـــا يف اجملتمـــع الليتـــواين للفتـــرة 
وتــساءلت علــى وجــه التحديــد عــن كيفيــة تــشجيع احلكومــة   
النــساء علــى احملافظــة علــى هويتــهن الوطنيــة، وعمــا إذا كــان    

ائرا، وعـن   صراع بني سكان الروما والسكان من غري الروما د        
 .كيفية تقييمها لدور النساء يف عملية املصاحلة

ــام - ١٦ الحظــت أن مــن واجــب احلكومــة  : الــسيدة ديري
ــة وشــجعت     ضــمان متتــع املــرأة حبقوقهــا كمــا تعرفهــا االتفاقي
احلكومـــة علـــى إنـــشاء نظـــام للتـــصنيف للتحقـــق مـــن تنفيـــذ   

 مـن االتفاقيـة، الحظـت     ) ه (٢وباإلشـارة إىل املـادة      . االتفاقية
أنه على الرغم من أن ليتوانيا حققت النجاح الكـبري يف تنـاول             
ــي يف الوظــائف وفجــوة األجــور يف       ــز العمــودي واألفق التميي
القطاع اخلاص، فإن قانون تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل              
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. قـــد ال يكـــون وافيـــا بغـــرض تنـــاول التمييـــز البنيـــوي القـــائم
 وضــعتها  وترحــب اللجنــة باملعلومــات عــن االلتزامــات الــيت     

احلكومة على كاهل القطاعني العام واخلاص باحلد من التمييـز          
املهــين والعمــودي والفجــوة يف األجــور، وترغــب يف معرفــة       

ــضية     ــشأن الق ــدم ب ــإحراز التق ــيت أُخــربت ب وأخــريا، . اجلهــة ال
ــل        ــن ِقب ــشكاوى م ــات عــن ال ــو تلقــت معلوم ــة ل ســتغدو ممتن

 . الريفيات وعن دعمهن وتربيتهن على الوعي

قالـــت، وهـــي تـــتكلم بـــصفتها عـــضوا يف  : الرئيـــسة - ١٧
ــة، إن الفقــرة  ــة فيمــا يتعلــق   ٤ مــن املــادة  ١اللجن  مــن االتفاقي

ــى حنــو       ــة عل ــي أن تكــون منطبق ــة ينبغ ــدابري اخلاصــة املؤقت بالت
مباشر، وتـساءلت عمـا إذا كانـت االتفاقيـة معتـربة جـزءا مـن                

نـسبة إىل   النظام القانوين الوطين، وعن املوقف الذي تتخـذه بال        
إن إعداد التقـارير الدوريـة مـن        . الدستور والتشريعات الوطنية  

شأنه أن يكون مفيدا يف تقيـيم احلكومـة لتنفيـذ االتفاقيـة علـى               
ومــن . املــستوى الــوطين ويف النــهوض باملــساواة بــيم اجلنــسني  

املهم معرفة ما إذا كانت جلنة حقـوق اإلنـسان قـد استـشريت              
 .فيما يتعلق بالتقارير

ــينيني   - ١٨ ــسيدة يورشـ ــا(الـ ــائف  ): ليتوانيـ قالـــت إن وظـ
مكتب أمني املظامل املعين بتكـافؤ الفـرص قـد ُوسـعت يف سـنة               

ــاملرأة والرجـــل    ٢٠٠٥ ــة بـ ــد تـــشمل القـــضايا املتعلقـ ــم تعـ  فلـ
فحسب ولكنها أصبحت تشمل أيـضا القـضايا املتعلقـة جبميـع          

ميكن ألمـني املظـامل أن يتخـذ جمموعـة واسـعة            . أشكال التمييز 
 مــن قــانون تكــافؤ  ٢٤القــرارات كمــا تــنص عليــه املــادة  مــن 

ــرص بــني املــرأة والرجــل، مبــا يف ذلــك إحالــة أي مــسألة        الف
للتحقيــق؛ ورفــض شــكوى إذا افتقــرت إىل اإلثبــات، أو إذا مل 
توجـــد معلومـــات موضـــوعية أو إذا ُســـحبت الـــشكوى أو مت 

ــة   إن أمــني املظــامل  . التوصــل إىل حــل؛ وفــرض جــزاءات إداري
ويــسمع أيــضا شــكاوى متعلقــة بزيــادة  . مــام الربملــانمــساءل أ

يف مثــل هــذه احلــاالت، اعتــربت . الــوعي واالفتقــار إىل الفهــم
وأخـريا،  . التحذيرات والتربية التالية أكثر فعالية مـن اجلـزاءات        

ــل       ــز املركــب مــن ِقب ــات عــن شــكاوى مــن التميي ســتقدم بيان
 .النساء املهمشات حني تدعى اللجنة إىل االنعقاد

قالــت، وهــي تتنــاول  ): ليتوانيــا(الــسيدة ميالشــيويت  - ١٩
التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة، إن شـــكوك بعـــض خـــرباء القـــانون  
ــاحلظر      ــة ب ــد تكــون متعلق ــق بانطباقهــا ق الدســتوري فيمــا يتعل
ــدابري     ــصبح تلـــك التـ ــة أن تـ ــازات وإمكانيـ ــتوري لالمتيـ الدسـ

ال حاجــة إىل أي تعــديل دســتوري نظــرا إىل . امتيــازات دائمــة
 االجتـــهاد الراســـخ للمحكمـــة الدســـتورية قـــد أوضـــح أن  أن

. املساواة مبوجب الدسـتور ليـست حمـدودة باملـساواة الـشكلية           
ينص قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل على اختـاذ تـدابري            

وإال مـا   . خاصة مؤقتة، مؤكدا على أهنا متمـشية مـع الدسـتور          
 .كان ميكن للقانون أن يكون قد أُقر

قالـــت إن التـــدابري  ): ليتوانيـــا( يورشـــينيني الـــسيدة - ٢٠
اخلاصــة طبقــت أحيانــا يف جمــاالت مثــل النــهوض باألعمــال       
التجارية للمرأة أو تشجيع مشاركة املرأة يف الـسياسة دون أن           

وهــذه التــدابري مدرجــة لــيس  . يكــون أي تعــديل حمــدد الزمــا 
فقــط يف الربنــامج الــوطين لتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل   

إن . ، ولكـــن يف بـــضعة بـــرامج أيـــضا٢٠٠٩-٢٠٠٥ للفتـــرة
مساعدة الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب ليـست متاحـة إال          

ويف بعـــض . للـــربامج الـــيت ُمولـــت أيـــضا مـــن ميزانيـــة الدولـــة
 يف املائة من التمويـل مـن ميزانيـة الدولـة و             ٥٠احلاالت، كان   

نـسوية  وتلقـت املنظمـات ال    .  يف املائة من االحتـاد األورويب      ٥٠
الدعم عن أنشطتها من كل مـن ميزانيـة الدولـة والتمويـل مـن               
اإلحتاد األورويب لتغطية املرتبات والنفقـات اإلداريـة وتكـاليف          

 .أخرى

وواصــلت القــول إن الــوزارة كــان هلــا بنــد ميزانيــة        - ٢١
وقــضايا . للربنــامج الــوطين لتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل

رجــت أيــضا يف بــضع مبــادرات    امليزنــة املتعلقــة باجلنــسني أد  
إن نتــائج . منوذجيــة منفــصلة، ومعظمهــا علــى املــستوى احمللــي 
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ــصناديق      ــرأة والرجــل عــن اســتخدام مــنح ال ــر يف امل ــيم األث تقي
وقرابـة  . اهليكلية لالحتاد األورويب ستكون متاحة بنهايـة الـسنة        

 يف املائة من التدابري الـيت يـشملها الربنـامج الـوطين لتكـافؤ       ٨٠
ني املـرأة والرجـل قـد ُنفـذت بالتعـاون مـع املنظمـات               الفرص ب 

ــسوية   ــة النـ ــري احلكوميـ ــري    . غـ ــات غـ ــشاريع املنظمـ ــع مـ ومجيـ
 .احلكومية تتلقى الدعم على أساس تنافسي وتعاقدي

قالـت إن الـدعم مـن       ): ليتوانيا(السيدة بورفانيكييين    - ٢٢
الصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب يـشكل جـزءا مـن ميزانيـة              

ة املخططة استراتيجيا، وإنه ال ينتهي لدى إجناز مـشروع          الدول
أعدت مؤخرا جلنة حكومية استراتيجية إمنائيـة للمنظمـات         . ما

غري احلكومية تشمل التمويل املؤسسي، وحاليا تنظر احلكومـة         
 .فيها

ــيويت   - ٢٣ ــسيدة ميالشـ ــا(الـ ــانون  ): ليتوانيـ ــت إن القـ قالـ
ن احمللـي الـذي يتـضمن       الدويل مدمج عادة يف ليتوانيا يف القانو      

أحكاما أكثر حتديدا وتفصيال، ولذلك فإن القـضاة مييلـون إىل           
ويف احلاالت االستثنائية، حينما يلجأون     . تطبيق القانون احمللي  

إىل القـــانون الـــدويل مييلـــون إىل ذكـــر االتفاقيـــات الدوليـــة يف 
. قــراراهتم دون اإلشــارة إىل األحكــام احملــددة الــيت اســتخدمت

ظـــام جديـــد للتـــصنيف ومؤشـــرات جديـــدة أن  ومـــن شـــأن ن
ومل . تساعد يف حتديد هوية احلاالت اليت طبقت فيها االتفاقيـة         

جتد أي دعاوى بارزة غّير فيها تطبيق االتفاقية مسار الـسوابق           
ــاز   . القـــضائية وكـــان لـــوزارة العـــدل مركـــز للتـــدريب للجهـ

القــضائي، ويــشمل املنــهاج الدراســي للقــضاة القــانون الــدويل  
ــوق ــز  حلق ــضايا مناهــضة التميي ــسان وق ــهاج  .  اإلن ــشمل املن وي

اجلــامعي أيــضا القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، ولــذلك مــن 
املستحيل احلصول على دبلـوم احملامـاة دون التـدريب يف جمـال             

 .االتفاقية

قالـت إن قـانون تكـافؤ       ): ليتوانيا(السيدة يورشينيني    - ٢٤
اع اخلـاص ولكـن   الفرص بني املرأة والرجـل ينطبـق علـى القطـ        

ال يــــزال بعــــض التمييــــز العمــــودي، واألفقــــي علــــى وجــــه  
ــة مــن املــالكني  ٢٦تــشكل النــساء . اخلــصوص، قائمــا  يف املائ

لألعمال التجارية الصغرية أو املتوسطة احلجـم، بينمـا يتجـاوز           
 يف املائة، وترأس قلة مـن النـساء         ٤٠العدد اإلمجايل للمديرات    

ــة كــبرية  ــز  وجيــري اختــ . أعمــاال جتاري ــدابري ملكافحــة التميي اذ ت
األفقي يف سوق العمل، ممـا أدى إىل الفجـوة يف األجـور علـى               

ونظــر جملــس ثالثــي يتكــون مــن ممثلــي    . أســاس نــوع اجلــنس 
نقابات عمالية وأرباب العمل والدولة يف اختـاذ تـدابري لتعميـق            

. الــوعي لتــشجيع أربــاب العمــل علــى تطبيــق مبــادئ املــساواة 
 باملـسؤولية االجتماعيـة للـشركات       ووضع أيـضا برنـامج معـين      

ومــشروع قــانون معــين باملبــادرات االجتماعيــة الــيت تــشمل       
أحكاما تتعلق باملساواة بـني اجلنـسني، وترتيبـات العمـل املرنـة             

 .وإنشاء مشاريع جتارية مراعية لألسرة
ــامل    - ٢٥ ــول إن مكتـــب أمـــني املظـ ــلت القـ ــافؤ وواصـ لتكـ

الفــرص لــيس لــه فــروع يف مجيــع البلــديات، ولكــن الريفيــات   
ميكنـــهن أن يقـــدمن شـــكاوى وأن جيـــرين استـــشارات جمانيـــة 

إن جلنــة . شخــصيا أو باهلــاتف أو الربيــد أو الربيــد االلكتــروين
تكــافؤ الفــرص بـــني املــرأة والرجــل كيـــان تنــسيقي، ومجيـــع      

ــال ممــــثلني حلــــضو   ر اهليئــــات ذات الــــصلة مــــدعوة إىل إرســ
وقد تلقت اللجنة التقريرين الثالث والرابع لليتوانيـا،        . جلساهتا

وقــد متكنــت املنظمــات غــري احلكوميــة النــسوية واخلــبريات يف  
جمال املساواة وأمـني املظـامل لتكـافؤ الفـرص وممـثالت جمموعـة              
الربملانيـــات وممثلـــي مجيـــع اللجـــان الربملانيـــة، وعلـــى وجـــه       

شاركة يف عمليـــة اخلـــصوص جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان، مـــن املـــ
 .املوافاة بالتقارير

سـالت عـن حالـة النـساء        : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٢٦
ــيات       ــل الروسـ ــة مثـ ــشكلن األقليـ ــوايت يـ ــات اللـ ــري الليتوانيـ غـ

وطلبـــت أيـــضا مزيـــدا مــــن    . والبولنـــديات والبيلوروســـيات  
إن بعض التدابري مـن أجـل   . املعلومات احملددة عن نساء الروما    

ــضعيفة  ــة    اجلماعــات ال ــة حملارب ــها خطــة العمــل الوطني  قــد مشلت
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ــرة    ــاعي للفتـــ ــتبعاد االجتمـــ ــر واالســـ . ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفقـــ
وتساءلت عما إذا كانت هذه التدابري قـد ووصـلت، وسـألت             
عما إذا كانت األحكام اليت وضـعت للجماعـات الـضعيفة يف            
ــة      ــربامج العادي ــل يف ال ــاد األورويب ستواَص ــرامج االحت ســياق ب

 .صناديقحينما تنتهي هذه ال

ســألت عمــا إذا كــان الشخــصان  : الــسيدة نيوبــاوير - ٢٧
املعينـان يف كــل وزارة يف ليتوانيــا لتنـاول القــضايا اجلنــسانية ال   
يتنـــاوالن إال هـــذه القـــضايا أو يتناوالهنـــا باإلضـــافة إىل مهـــام  

وســألت أيــضا عــن التقــدم احملــرز يف إنــشاء وحــدات   . أخــرى
. ء علـى مـستوى البلـديات      املساواة بني اجلنسني أو تعيني خربا     

ويبدو أن مثـة بعـض التـداخل يف الواليـات بـني شـعبة املـساواة               
وترغـب  . بني اجلنسني وجلنة تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل         

ــامج      ــذ الربن ــسيق تنفي ــة املــسؤولة عــن تن ــة اهليئ ــة يف معرف اللجن
الــوطين واهليئــة املــسؤولة عــن تنــسيق تنفيــذ مراعــاة املنظــور        

وتساءلت أيضا عن نوع التمييـز      . كومة برمتها اجلنساين يف احل  
الذي عانت املرأة منه فيما يتعلق بإمكانية الوصـول إىل الـسلع            

 .واخلدمات وبتوفريها

ــسيدة شــوتيكول  - ٢٨ ــل   : ال ســألت عمــا إذا كــان التموي
املقدم من االحتاد االورويب يتكون مـن اعتمـادات نظـرية وعـن          

مبـا يف ذلـك الربنـامج       (ة  نسبة النفقات احلالية على شؤون املـرأ      
. الــيت أتــت مــن الــصناديق اهليكليــة لالحتــاد األورويب  ) الــوطين

واستفـــسرت أيـــضا عمـــا إذا كانـــت خطـــة قـــد وضـــعت ألن 
تستوعب ميزانية الدولـة هـذه النفقـات حينمـا ينتـهي التمويـل              

ومن املـؤثر أن أربعـة أشـخاص يف شـعبة           . من االحتاد األورويب  
. هم أن ينفـــذوا واليـــات كـــثريةاملـــساواة بـــني اجلنـــسني أمكنـــ

وسألت عما إذا كانت أهـداف قـد وضـعت للربنـامج الـوطين              
وعن أنواع املؤشرات املستخدمة وطلبت أيضا معلومـات عـن          

ومن املهم معرفة مـا  . نظام الرصد، يف حالة وجود نظام كهذا     
إذا كانــت للــشعبة أي فــروع حمليــة أو مــا هــي روابطهــا علــى  

 .اء البلد ومع مكتب أمني املظاملاملستوى احمللي يف كل أحن

ــا(الــسيدة يورشــينيني  - ٢٩ قالــت إن شخــصا أو  ): ليتواني
 مـسؤولني عـن     ٢٠٠١شخصني يف كل وزارة كانا منـذ سـنة          

. قضايا املساواة بني اجلنسني، باإلضـافة إىل وظائفهمـا القائمـة          
ــديات، ويف       ــا  يف البل ــان بطيئ ــدم ك ــن ســوء احلــظ أن التق وم

ليل فقط من البلديات لدى كل واحدة منـها        الوقت الراهن الق  
ونظـرا إىل أن شـعبة      . مسؤول رمسي عن املساواة بني اجلنـسني      

املــساواة بــني اجلنــسني شــكلت أمانــة بالنــسبة إىل جلنــة تكــافؤ  
ــات    ــداخل بــني الوالي ــه ال يوجــد ت ــشعبة  . الفــرص فإن تقــوم ال

. بتنفيذ قرارات اللجنـة باإلضـافة إىل اضـطالعها مبهـام أخـرى             
ى املوظفني األربعة يف الشعبة فصل واضـح بـني الوظـائف            ولد

وااللتزامــات لكــل شــخص، وحيــاول أن يقــوم بعملــه بالفعاليــة 
وتــشمل مــسؤولياهتم برنــامج املــساواة بــني . القــصوى املمكنــة

 . اجلنسني، واالستراتيجية ضد العنف والتعاون الدويل

أة وقالت إن الربنامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص بـني املـر             - ٣٠
والرجل برنامج شامل للبطالة والتعليم وصنع القـرار الـسياسي          

ــة  ــة   . وجمــاالت أخــرى قليل إن املؤشــرات علــى معــدالت عمال
وبطالة املـرأة والفجـوة بـني مرتبـات املـرأة والرجـل ومعـدالت          
ــة عـــشرة    ــنة الثانيـ ــة لألمهـــات ذوات األطفـــال دون سـ العمالـ

ــامج   ــد الربنـ ــُتخدمت لرصـ ــسنات  اسـ ــنة . واملـ ، ٢٠٠٩يف سـ
سُتقارن نتائج الدراسات االستقصائية اليت أجريت قبـل وضـع          

وعلـى مـستوى االحتـاد      . الربنامج وبعد وضعه خبمـس سـنوات      
األورويب املؤشــرات متاحــة علــى مجيــع اجملــاالت الــيت يــشملها  
منــهاج وعمــل بــيجني، وهــذه املؤشــرات، مبــا يف ذلــك ثالثــة    

ـــ  ة مؤشــــرات بالنــــسبة إىل الفتيــــات ُوضــــعت خــــالل الرئاسـ
السلوفينية يف اآلونة القريبة، اسـُتخدمت أيـضا يف تقيـيم احلالـة      

 .يف ليتوانيا

ــة تكــافؤ      - ٣١ ــة جلن ــشعبة هــي أمان ــول إن ال وواصــلت الق
الفرص، اليت تدعو مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال املـساواة بـني        

وأمني املظامل املعـين بتكـافؤ      . النوعني إىل املشاركة يف نشاطاهتا    
ــة بـــصفة   الفـــرص يـــدعى دا ــا إىل حـــضور جلـــسات اللجنـ ئمـ
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وعن طريـق تلـك     . مراقب، وميكنه أن يعلق على مجيع القضايا      
وعلـــى . اآلليـــة كانـــت للجنـــة عالقـــة مباشـــرة بـــأمني املظـــامل 

املستوى احمللي، مثة حاجة إىل بـذل مزيـد مـن اجلهـود لتوسـيع               
شــبكة املستــشارين يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، ولكــن       

اص املعينني أيضا إىل جلـسات اللجنـة ربـع          يدعى مجيع األشخ  
وُوجــد مــدير فعــال للمعهــد األورويب للمــساواة بــني  . الــسنوية

واإلجـراء العملـي إلنـشاء املعهـد ووضـع          . النوعني يف فيلنيوس  
 .٢٠٠٩برنامج عمله ينبغي أال يبدآ بعد سنة 

قالـت إن الـربامج الراميـة       : السيدة أروتشا دومينغس   - ٣٢
لتمييز ضد املـرأة، وعلـى وجـه اخلـصوص يف           إىل القضاء على ا   

أشـار  . العمل واإلعالن، يبدو أهنا تفتقر إىل عناصر تقييم األثر        
إىل أمــرين مــن وزارة التعلــيم    ) ١٢٧الفقــرة  (التقريــر الرابــع  

فربايــر / وشــباط٢٠٠٦فربايــر /والعلــوم، مــؤرخني يف شــباط  
ــيم    ٢٠٠٧ ــرامج تعلـ ــوير بـ ــة لتطـ ــيات املنهجيـ ــشأن التوصـ ، بـ
لألطفال والشباب، وبرنامج األسرة والتربيـة اجلنـسية،        األسرة  

ــوايل  ــى الت ــة     . عل ــيم والتربي ــو أن األســرة والق ــا ه ووجــه قلقه
تشكل كيانـا معقـدا، وال ينبغـي أن تكـون علـى كاهـل وزارة                

وسـألت  . التعليم املسؤولية الوحيدة عن حمتويات تربية األسـرة      
وعلــى عمــا إذا كانــت لــوزارة الــضمان االجتمــاعي والعمــل،  

وجــه اخلــصوص شــعبة املــساواة بــني اجلنــسني، دور يف تقيــيم    
واستفسرت أيضا عما إذا كان لوزارة التعلـيم        . تلك احملتويات 

ــه ســنة        ــان في ــدبري نظــر الربمل ــشروع ت ــق مب ــا يتعل ــأثري فيم أي ت
وتــساءلت .  ويتعلــق باإلطــار املفهــومي لتربيــة األســرة  ٢٠٠٧

ــة     ــذلك أي عالقـ ــت لـ ــا إذا كانـ ــائج وعمـ ــن النتـ ــالربامج عـ  بـ
 .التعليمية املذكورة

سألت عن وضع تنفيذ القـانون الـذي        : السيدة بيغوم  - ٣٣
ــا إذا        ــاة وعم ــضحايا إىل اجلن ــن ال ــة م ــان احلقيق ــل عــبء بي نق

ومــن املهــم . قامــت احملــاكم ووكــاالت إنفــاذ القــانون بإنفــاذه 
. معرفــة مــا إذا كــان ســاعد يف احلــد مــن معــدل العنــف املــرتيل

لقي مزيد من املعلومات عن اإلطار الـزمين   وترغب اللجنة يف ت   

وبنــد امليزانيــة لالســتراتيجية الوطنيــة حملاربــة العنــف ضــد املــرأة  
وترغـب يف معرفــة مــا إذا كانـت االســتراتيجية تــشمل املنــاطق   

ومن املهم السماع عن اإلطار الزمين العتماد القـانون         . الريفية
اءلت عمـا إذا    وتـس . املعين بالعنف املرتيل وغريه مـن املبـادرات       

كانت دراسة استقصائية تستند إىل السكان قد أجريـت، وإذا          
كــان األمــر كــذلك، فإهنــا ترغــب يف تلقــي تفاصــيل عــن الــرد  

 .املتعلق بالنتائج والسياسة العامة

وواصلت القـول إن الدولـة املقدمـة للتقريـر ينبغـي هلـا          - ٣٤
يـة،  أن تشري إىل ما إذا كانت لـدى النـساء مـن األقليـات العرق              

ومنــهن نــساء الرومــا، إمكانيــة الوصــول إىل مراكــز األزمــات   
للنـــساء لـــضحايا العنـــف ومـــا إذا كانـــت أي مالجـــئ قائمـــة  
لضحايا االجتار، وأن توفر مزيدا مـن املعلومـات عـن مـشروع             
قــانون الدولــة للمفهــوم الــسياسي لألســرة ومــشروع القــانون   

ــق حبمايــة احليــاة يف املرحلــة الــسابقة للــوالدة      وأخــريا، . املتعل
تــساءلت عمــا إذا كــان لــسن هــذين املــشروعني أثــر ســليب يف   
حياة األمهات الوحيدات واألمهات غري املتزوجـات وضـحايا         
االغتـــصاب وغريهـــن مـــن النـــساء الـــضعيفات ويف حقـــوقهن  

 . اإلجنابية

ترحـــب بنلقــي املعلومــات اإلضـــافية   : الــسيدة شــني   - ٣٥
ص علـى أنـه ينبغـي       املقدمة عن تعديل القـانون املـدين الـذي يـن          

وترغـب يف   . للجاين، ولـيس للـضحية، أن يتـرك مـرتل األسـرة           
معرفــة مــا إذا كــان العنــف املــرتيل حيمــل حممــل اجلــد بوصــفه    

يبــدو أن . جرميــة أو مــا إذا كــان ال يــزال يعتــرب قــضية خاصــة  
ــا يف حالـــة تقـــدمي    مرتكـــب اجلرميـــة لـــيس مـــسؤوال إال جنائيـ

الـوارد يف امللحـق      ٢يـشري اجلـدول     . الضحية نفـسها لـشكوى    
ــع إىل   ــالتقرير الراب ــة  "ب ــة صــحية ثانوي ، ومــع ""ضــرب أو إعاق

ــشفى أو      ــؤدي إىل العــالج يف املست ــضرب أن ي ــك ميكــن لل ذل
وال تفهــم الــسبب يف أن القــانون اجلنــائي يعتــرب   . حــىت املــوت

مراكـز  "واللجنة قلقة أيضا مـن أن اسـم         . الضرب قضية ثانوية  
رسـالة خاطئـة إىل الـضحايا       ميكن أن يرسل    " األزمات للرجال 
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هــذه  . نظــرا إىل أنــه يتــضمن أن الرجــال حباجــة إىل احلمايــة      
ــا، يـــشري إىل أن هـــؤالء    ــا خمتلفـ املراكـــز ينبغـــي أن تعطـــى امسـ

وسـألت عمـا    . الرجال حيتـاجون العـالج والتأهيـل أو الـسجن         
إذا كانت مراكـز األزمـات تـشكل مالجـئ للجنـاة الـذين قـد                

م أو عما إذا كانت تقـدم عالجـا   تعني عليهم أن يتركوا منازهل  
 .للتأهيل

واستفسرت عما إذا كانت احلكومة ال تزال تنظـر يف           - ٣٦
ــة مـــن العنـــف املـــرتيل  ــة إىل . تـــشريعات للحمايـ توجـــد حاجـ

وينبغــي هلــا أن  . تــشريعات شــاملة للحمايــة واملنــع والعقوبــة    
تشمل أيضا مجـع البيانـات علـى حنـو منـتظم والتمويـل املتعلـق                

إن دراسة األمـني العـام املتعمقـة        . راكز االستشارة باملالجئ وم 
مـن  : إهنـاء العنـف ضـد املـرأة    " واملعنونـة  ٢٠٠٦املنشورة سـنة   
 .تسوق أمثلة مفيدة من بلدان كثرية" القول إىل الفعل

هنـأت ليتوانيـا علـى تـصنيفها يف         : السيدة شـوتيكول   - ٣٧
ــستوى  ــات    ١املـ ــة للواليـ ــل وزارة اخلارجيـ ــن ِقبـ ــيم مـ  يف تقيـ

وهــي تطلــب تلقــي . تحــدة جلهــود مكافحــة االجتــار بالبــشر امل
معلومــات عــن كيفيــة حتــسني مجــع املعلومــات عــن الــضحايا،   
وتسأل أيضا عمـا إذا كـان الـضحايا يـشملون األطفـال وعمـا               
إذا كانت تدابري احلماية اخلاصة وبرامج اإلنعـاش قـد وضـعت            

ــم ــان     . هل ــا إذا ك ــشري إىل م ــر أن ي ــدم للتقري ــد املق ــي للوف  ينبغ
الرجــال الــذين أعيــدوا إىل وطنــهم، ليتوانيــا، مــن قنــصليات أو 
ــانوا       ــاء أو ك ــوا يف البغ ــد تورط ــاكن أخــرى ق ــفارات يف أم س
ضحايا السخرة وما إذا كانـت تـدابري وقائيـة موجـودة تتنـاول          

وأخــريا، طلبــت تفــسريا لإلشــارة يف  . جانــب الطلــب لالجتــار 
يا معـروفني    يف ملحق التقرير الرابع إىل جناة وضحا       ٣اجلدول  

 ".جلهات إنفاذ القوانني"

قالـــت، وهـــي تـــتكلم بـــصفتها عـــضوا يف  : الرئيـــسة - ٣٨
ــي أن       ــرتيل ينبغ ــالعنف امل ــين ب ــد املع ــانون اجلدي ــة، إن الق اللجن

 ١٩يشمل مجيع القـضايا املـشار إليهـا يف التوصـية العامـة رقـم        

وينبغي أن توفر املعلومـات عـن   . للجنة بشأن العنف ضد املرأة 
. صدار أوامر احلماية وعن اإلطـار الـزمين الـذي تغطيـه           كيفية إ 

وتطلب تلقي مزيدا من املعلومات عن عدد املالجئ وخطـوط          
ــاتف املتاحــة   ــرتيل،    ٢٤اهل ــضحايا العنــف امل ــوم ل  ســاعة يف الي

لقــد . وســألت عمــا أذا كانــت ممولــة متامــا مــن ِقبــل احلكومــة  
نـف  أطلقت األمم املتحدة وجملس أوروبا محـالت ملكافحـة الع         

وترغب اللجنة يف معرفة مـا إذا كانـت ليتوانيـا قـد             . ضد املرأة 
أطلقت محلة كهذه، وإذا كان األمـر كـذلك، مـا هـي النتـائج               
احملققــة، وتطلــب أيــضا معلومــات عــن مجــع البيانــات املتعلقــة    

وأخريا، سـألت عمـا إذا كانـت معلومـات          . بالعنف ضد املرأة  
ؤهن أو أزواجهـن    متوفرة عن عدد النساء اللوايت قتلهن شـركا       

الــسابقون، وعمــا إذا كانــت هيئــة قائمــة مــسؤولة عــن حتليــل   
 .هذه البيانات

قالـت إن قـانون تكـافؤ       ): ليتوانيا(السيدة يورشينيني    - ٣٩
الفـــرص ال يـــشتمل علـــى أحكـــام بـــشأن عـــبء اإلثبـــات يف   
دعاوى العنف املرتيل، الذي يقـع يف نطـاق اختـصاص احملـاكم             

 املتعلـق باحلمايـة مـن العنـف املـرتيل           ومشروع القانون . اجلنائية
ال يزال قيـد املراجعـة الربملانيـة، وخـصوصا جوانبـه املفهوميـة،              

. ٢٠٠٨أبريـــل / إثـــر املوافقـــة مـــن ِقبـــل احلكومـــة يف نيـــسان 
ــة     ــة الدول ــا حــصرا ميزاني ــات متوهل ــذه  . ومراكــز األزم ــوفر ه ت

املراكز الـدعم لـضحايا العنـف، باملـساعدة مـن املنظمـات غـري               
ويقدم الدعم أيضا لضحايا االجتار، ولكن مبوجـب        . يةاحلكوم

إن اسم مراكز األزمـات للرجـال مـضلل، ولعـل           . برنامج آخر 
ال تقدم املراكز ملجأ للجناة ولكنها تقـدم        . من الالزم أن يغري   

العالج واإلرشاد للرجال الذين يرغبون يف تلقي املساعدة مـن          
ا قـد انـضمت     وليتوانيـ . أجل التغلب على أي نزوع إىل العنف      

إىل احلملــة ضــد العنــف الــيت يقودهــا جملــس أوروبــا، بوســائل   
منها على حنو خاص مبادرة تعميـق الـوعي الـيت سـتبقى قائمـة               

 .٢٠٠٩حىت هناية سنة 
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قالــت، وهــي تتنــاول ): ليتوانيــا(الــسيدة ســريغيديني  - ٤٠
قضية الروما، إن احلكومة وافقت مـؤخرا علـى برنـامج جديـد      

ــاجهم يف اجملت ــرة  إلدمــ ــوايت، يــــشمل الفتــ ــع الليتــ -٢٠٠٨مــ
ــدخول يف ســوق     . ٢٠١٠ ــى ال ــساعدهتم عل ــذلك جتــري م وب

ــة     ــربامج الثقافي ــشاركتهم يف ال ــى م ــل وعل ــد  .  العم ــد اعُتم لق
الربنـامج مبناســبة الــسنة األوروبيــة لتكــافؤ الفــرص بــني اجلميــع  

، وهــو الربنــامج الــذي يــشاطر الــسنة األوروبيــة  ٢٠٠٧لــسنة 
ــدافها ــترات. أهـ ــيت   إن االسـ ــف، الـ ــة العنـ ــة ملكافحـ يجية الوطنيـ

، تشمل معظم القضايا املعنية، وتتـاح  ٢٠٠٦اعُتمدت يف سنة  
إهنـا تعـّرف أربعـة أنـواع مـن العنـف املـرتيل              . هلا ميزانية كـبرية   

ــدان       ــد ويف بل ــة يف البل ــى أســاس دراســة للحال ــوم عل وهــي تق
 .أخرى، استعارت منها ممارسات طيبة

 يف املنــــاطق الريفيــــة وواصــــلت القــــول إن الــــسكان - ٤١
مقسمون إىل جمموعـات ال يتجـاوز عـدد الواحـدة منـها مثانيـة               
ــساعدون     ــذين ي ــة ال ــة مفتــشي الــشرطة احمللي آالف حتــت رعاي
األسر، مبساعدة خمتلف املؤسسات، يف تنـاول مـشاكل العنـف       
املرتيل، وفقا ملبادئ توجيهية وضعها فريق عامل أنـشأته وزارة          

ــنة   ــدل يف س ــد . ٢٠٠٧الع ــل توصــية    وق ــق العام أصــدر الفري
تتعلق بكيفية تقدم ضحايا العنف من النساء بطلب للمـساعدة       

وكــان مــن صــميم القــرار فــصل . ومبكــان التقــدم هبــذا الطلــب
ــاة عــن ضــحاياهم، وقــد جتلــى ذلــك يف التعــديالت علــى     اجلن

ــة    ــراءات اجلنائيــ ــانون اإلجــ ــدين وقــ ــانون املــ ــرت . القــ وذكــ
ة الـيت يقـوم هبـا ضـباط         إحصاءات عـن عـدد الزيـارات القـصري        

الشرطة للمنازل استجابة لطلبات والنسبة الـصغرية جـدا منـها           
ويف احلـاالت الـيت ترغـب     . اليت أدت إىل التحقيق قبل احملاكمة     

النساء فيهـا يف رفـع دعـاوى، ميكـن التقـدم بطلـب للمـساعدة                
 .القانونية

طلبـــت، وهـــي تـــتكلم بـــصفتها عـــضوا يف : الرئيـــسة - ٤٢
ن املعلومــات احملــددة، يف احلــاالت الــيت اختــذ اللجنــة، مزيــدا مــ

وترغب أيضا يف معرفـة مـا إذا كـان مـن            . بشأهنا إجراء قانوين  

املمكــن تقــدمي أي بيانــات عــن حــاالت النــساء اللــوايت قتلــهن  
 .أزواجهن

قالـت إن اإلحـصاءات     ): ليتوانيا(السيدة سريغيديني    - ٤٣
فقـا لنـوع    ذات الصلة وزعت حسب املدينة واملنطقة الريفيـة و        

 .العنف املرتكب

قالـت إن اإلحـصاءات   ): ليتوانيـا (السيدة يورشـينيني    - ٤٤
من مكتب أمني املظـامل املعـين بتكـافؤ الفـرص مـصنفة حـسب               
ســـبب التمييـــز وهـــي تتعلـــق بـــصورة رئيـــسية حبكـــم الـــسلع   

. من الالزم توفري بيانات أكثر إليصاهلا إىل اللجنـة        . واخلدمات
وطين لتكــافؤ الفــرص، فــإن ميزانيــة  وفيمــا يتعلــق بالربنــامج الــ 

الدولة متوله؛ وباإلضافة إىل ذلك، بسبب أبعـاده االسـتراتيجية          
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، فإنه مؤهل لتلقي املـساعدة مـن           

 .الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب

قالـت إن احلكومـة قـد       ): ليتوانيا(السيدة سريغيديني    - ٤٥
ا حملاربة االجتـار، وهـو الثـاين مـن نوعـه،            اعتمدت برناجما خاص  

. يشمل التمويل لدعم املنظمات غري احلكوميـة علـى أنـشطتها          
لقــد مت احلــصول علــى املعلومــات عــن الظــاهرة مــن خــدمات    

. إنفاذ القانون ومن مكتب فيلنيوس للمنظمـة الدوليـة للـهجرة          
والربنــامج املعتمــد حملاربــة االجتــار يــشمل فــصال عــن محايــة        

 ينص علـى تـدابري خاصـة ملنـع اسـتغالهلم عـن طريـق                األطفال،
وتنوقلـــت أيـــضا تقـــارير عـــن  ). االنترنـــت(الـــشبكة الدوليـــة 

إن احلالـة تـستلزم     . حاالت السخرة، متس يف معظمها الرجـال      
اختاذ تدابري سباقة ويقوم بدراستها الفريق العامل املـشترك بـني           

ا ورد. اإلدارات الذي تساعده منظمات غري حكوميـة مـدعوة        
يف " املعروفـون جلهـات إنفـاذ القـانون       "على السؤال عن عبارة     

 مـــن امللحــق بـــالتقرير الــدوري الرابـــع، قالـــت إن   ٣اجلــدول  
ضـباط الــشرطة مجعــوا معلومــات عــن حــاالت االجتــار الفعليــة  
وأيضا عن حاالت كان ميكن أن تكون حاالت اجتـار، إذ اهنـا      

 . ةمل تؤد حلد اآلن إىل إجراء حتقيق سابق للمحاكم
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 ٩ إىل ٧املواد 
ترحـــب بزيـــادة متثيـــل النـــساء يف : الـــسيدة زيـــرداين - ٤٦

الربملــــان، ولكنــــها تأســــف ألن ذلــــك لــــيس هــــو احلــــال يف 
إذا أمكــن تــشجيع النــساء علــى املــشاركة . االنتخابــات احملليــة

ــشأت فرصــة أكــرب ألن يكــون هلــن        ــي، ن ــستوى احملل ــى امل عل
ــة  ــ. صــوت مــسموع يف الــشؤون الوطني اقص جــدا ومتثيلــهن ن

ــا للجـــدول   ــية وفقـ ــة الدبلوماسـ ــوارد يف ٥باملثـــل يف اخلدمـ  الـ
ــع  ــالتقرير الراب ــساء ذوات   . امللحــق ب ــة للن ــسبة املئوي ــد أن الن بي

الكفــاءات العاليــة تــضاهي نــسبة الرجــال ويف بعــض احلــاالت   
ــسبتهم  ــساء يف   . أعلــى مــن ن وتطلــب معلومــات عــن عــدد الن

ء فرصــا مناســبة اجلهــاز القــضائي، وتــدعو إىل أن تعطــى النــسا
 .إلعمال مواهبهن يف احلياة املهنية

ــسيدة غاســبار  - ٤٧ ــدد    : ال ــل بــني الع ــضا اخلل الحظــت أي
الكبري من النساء اخلرجيات ومتثيلهن الضئيل يف مناصـب صـنع           

ــرار ــاق األورويب    . الق ــا إذا كــان امليث ــة أن تعــرف م ــود اللجن ت
يؤكـد علـى   للمساواة بني املرأة والرجل يف احلياة احمللية، الذي  

 . تعميم مراعاة اجلنس، واسع االنتشار يف البلد
طلبـت تلقـي معلومـات عـن البعـد          : السيدة نيوبـاوير   - ٤٨

اجلنـــساين للقـــانون االنتخـــايب وتوزيـــع اإلحـــصاءات حـــسب  
ومـن املـساعد أيـضا معرفـة مـا الـذي            . املناطق املدينية والريفيـة   

ء، مثـل   تقوم احلكومة بفعله من أجل مجاعات حمددة من النسا        
نساء الروما، وما إذا كان الزدياد مشاركة النـساء يف الربملـان             
أي أثر يف عمله، على وجـه اخلـصوص عـن طريـق وضـع هنـج                 

وأخـريا، تأسـف    . أكثر مراعاة للجنس وأكثر اسـتهدافا للمـرأة       
ألن املعلومــــات املقدمــــة عــــن مــــشاركة النــــساء يف اخلدمــــة  

 .م نسبيةالدبلوماسية صيغت بأرقام مطلقة وليس بأرقا
ــسيدة يورشــينيني   - ٤٩ ــا(ال ــن   ): ليتواني ــددا م ــت إن ع قال

التدابري قد اختـذ فعـال، علـى وجـه اخلـصوص مبوجـب برنـامج                
تكافؤ الفرص، لتشجيع النساء على املشاركة يف احليـاة العامـة           

وتـــشمل هـــذه التـــدابري حلقـــات دراســـية  . احملليـــة والـــسياسية
وقـد أجريـت    . تعزيـز وأنشطة لتعميق الوعي، الـيت حتتـاج إىل ال        

أحباث لتحديد هوية األسباب لالفتقار إىل مـشاركة النـساء يف         
صنع القرار، وجيـري أيـضا تنفيـذ مـشروعني يرميـان إىل تعزيـز        
مراعاة املنظور اجلنساين علـى املـستوى احمللـي؛ ممـا هـو مـأمول        

. ٢٠٠٨فيه أن حيقق بعض التقـدم يف االنتخابـات يف خريـف             
، قالـت إن القـانون االنتخـايب يـنص      وردا على أسئلة مطروحـة    

علــى أنــه يف العمليــة االنتخابيــة ينبغــي أال ميــارس التمييــز علــى  
أساس اجلنس؛ وعلى متثيل النساء علـى حنـو متكـافئ يف املهنـة              
القانونية، كما هن ممـثالت يف اخلدمـة الدبلوماسـية؛ وعلـى أن             

 .الربملان ينبغي أن يصيح مراعيا لقضايا املرأة

قالت إنه على الرغم    ): ليتوانيا(ة  بورفانيكيني    السيد - ٥٠
من بذل قصارى اجلهـد لتـشجيع املـشاركة النـسبية للنـساء يف              
ــاة الــسياسية احملليــة، بوســائل منــها علــى وجــه اخلــصوص     احلي
تعميق الوعي مبوجـب برنـامج تكـافؤ الفـرص، ال تتـسم حالـة               

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، نـــشأت . الريفيـــات باإلجيابيـــة الالزمـــة
شاكل على املستوى املفهومي، نظـرا إىل أن األفكـار القبولـة            م

عموما عن حياة األسرة واملساواة  ال تتمشى دوما مـع أفكـار             
 . اللجنة

 ١٠املادة 
قالــــت إهنــــا الحظــــت مقترحــــا : الــــسيدة غاســــبار - ٥١

بالسماح للفتيات مبمارسة كرة الريشة وأنـشطة شـبيهة تأييـدا           
 وتــود أيــضا أن تكــون كــرة  للمــساواة يف األلعــاب الرياضــية؛ 

القدم واملالكمة قد عرضتا علـيهن، وفقـا ملبـدأ تكـافؤ الفـرص              
وتــساءلت عــن نــسبة النــساء يف الفريــق . يف األلعــاب الرياضــية

الليتواين املشارك يف األلعاب األوملبية اليت ستجري يف الـصني،          
وترحـب  . مؤكدة على قيمة تلك املؤشرات يف قيـاس املـساواة         

بتلقـي معلومـات عـن أي إجـراء مـن ِقبـل الدولـة               اللجنة أيـضا    
ــة      ــال يف جامعـ ــبيل املثـ ــى سـ ــسانية، علـ ــات جنـ ــع دراسـ لوضـ
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إن النهوض بقضية املرأة يتوقف على عمـل النـشطاء          . فيلنيوس
وأيضا علـى التأييـد مـن أخـصائيني حـسين التـدريب يف قـضايا                

 .املرأة
قالـت إنـه علـى الـرغم مـن أن           : جياوكيـاو السدة زو    - ٥٢

 متثــيال قويــا بــني طــالب اجلامعــات، فــإهنن ينجــذبن إىل للنــساء
ــا يف جمـــاالت مثـــل    ــار الرجـــال مهنـ ــا خيتـ ــيم، بينمـ مهنـــة التعلـ

وســألت عمــا تفعلــه احلكومــة لتــشجيع النــساء علــى . اهلندســة
دراسة املواضيع غري التقليدية، وأيـضا لتمكينـهن مـن الوصـول            

الـرغم  إىل مناصب أكادميية، نظرا إىل أن تلك املناصـب، علـى     
من معدل عال من شهادات الـدكتوراة، تبـدو أهنـا بعيـدة عـن               

إن تلقــي معلومــات عــن أي اســتراتيجية تعليميــة . متنــاول اليــد
ــائج       ــة وعــن نت ــاطق الريفي ــو حنــو حمــدد صــوب املن موجهــة عل
املــشروع الــذي يؤيــده االحتــاد األورويب جلعــل املتــسربني مــن   

. تقـدير أيـضا   املدارس يعودون إليهـا مـن شـأنه أن يكـون حمـل              
وتأمل يف أن تكون اإلحصاءات يف التقرير القادم موزعة وفقـا    

 .للسن واجلنس واملنطقة اجلغرافية

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


