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 احملتويات

 

 )تابع( من االتفاقية ١٨تضى املادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبق
 )تابع (التقريران الدوريان الثالث والرابع لليتوانيا 
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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
ــا     ــع لليتواني ــث والراب ــدوريان الثال ــران ال ــابع (التقري  )ت

)CEDAW/C/LTU/3  ؛ و  4  و CEDAW/C/LTU/Q/4 
 )Add.1 و

بنــاًء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد ليتوانيــا    - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

 )تابع (١٤ إىل ١٠املواد 
دعت أعضاء اللجنـة إىل اسـتئناف أسـئلتهم          : الرئيسة - ٢

 .١٠ وتعليقاهتم على املادة
يـرْي الدولـة     قالت إنـه، نقـال عـن تقر       :السيدة سيمـز  - ٣

الطرف، فـإن مبـدأ املـساواة جمـسـد يف اإلطـار القـانوين ويزيـد                
عدد اإلناث عـن عـدد الـذكور املـسجلني يف مجيـع مـستويات               

حتـصل علـى وظـائف جيـدة         بيـد أن املـرأة ال     . النظام التعليمـي  
ــد  ــيم    . ذات أجــر جي ــوع التعل ــصة هــي أن ن والنتيجــة املستخل

. ظـام الـسلطة األبويـة     الذي حتصل عليه يساعد على استمرار ن      
وكــثري مــن امليــادين الــيت يــسود فيهــا الطلبــة الــذكور، مثــل         
تكنولوجيـــــا املعلومـــــات، واهلندســـــة، واهلندســـــة املعماريـــــة  
والتـشيـيد، والنقــل ومحايــة البيئــة، تـوفر وظــائف بــأجور أعلــى   
وتتنــاول جمــاالت، مثــل األمــن الغــذائي والبيئــة، حيويــة للمــرأة 

لدولـة الطـرف بدايـة طيبـة يف         وقـد حققـت ا    . وكذلك للرجـل  
ــها ينبغــي أال   ــيم ولكن ــسبة  حتقيــق املــساواة يف التعل تكتفــي بالن

تتعلمـه   املئوية لاللتحاق؛ وينبغي أن تنظـر بـصورة أعمـق فيمـا           
يتعلـق بالتربيــة اجلنــسية، فـإن الــربامج املدرســية    وفيمــا. البنـات 

ــا   ــزز علـــى مـ ــرين تعـ ــة يف التقريـ ــة  املبيَّنـ ــدو األدوار التقليديـ يبـ
 .للجنسني، بدال من متكني املرأة من السيطرة على جسدها

ــسيدة شــوب   - ٤ ــيلينغ-ال ــه يف ضــوء   : ش  اقترحــت أن
الشكاوى اليت يتلقاها أمني مظامل تكافؤ الفرص بشأن الـصور          

الالئقة للمرأة يف وسائل التعليم، رمبا يقتضي األمـر إجـراء            غري
. يماســتعراض أكثــر مشــوال للكتــب املدرســية ووســائل التعلــ      

وأعربت أيضا عن موافقتـها علـى أنـه ينبغـي أن تكـون التربيـة                 
 .اجلنسية بأوسع معنـى إجبارية يف املدارس

ــشنيس  - ٥ ــسيد بليكـ ــا (الـ ــسؤال  )ليتوانيـ ــى الـ ، ردا علـ
املتعلــق بتكــافؤ الفــرص يف األلعــاب الرياضــية، قــال إنــه طبقــا    

 عـام   خلطة التعليم العام اليت اعتمدهتا وزارة التعلـيم والعلـوم يف          
، فــإن التربيــة البدنيــة إجباريــة جلميــع الــصفوف مــن       ٢٠٠٣

وتعطَـى الـدروس ثـالث      . الصف األول إىل الصف الثاين عشر     
ويــتعني أن يــضع مدرســو التربيــة البدنيــة  . مــرات يف األســبوع

ــا لكــل طالــب وأن يتحــدثوا مــع الوالــدين بــشأن     برناجمــا فردي
هنــاك أيــضا  و. احلالــة البدنيــة لطفلــهم، وأفــضلياته وإجنازاتــه    

نظامي لأللعاب الرياضـية والتربيـة البدنيـة، يتـراوح         جانب غري 
املدرجـة يف    بني النـوادي املدرسـية واألنـشطة األخـرى غـري           ما

املنــاهج الــيت ُتمــارس يف املبــاين املدرســية والــربامج التعليميــة       
ــري ــية    غـ ــاب الرياضـ ــون، واأللعـ ــيقى، والفنـ ــة يف املوسـ النظاميـ

. حـة للطلبـة علـى أسـاس اختيـاري        والتخصصات األخـرى املتا   
 مدرســة لأللعـــاب الرياضـــية يف  ١٠٠يربــو علـــى   وهنــاك مـــا 

ليتوانيا، يلتحق هبا البنون، يف الواقع، بأعداد أكثـر بكـثري منـها           
وقــد أُجريــت دراســة استقــصائية أظهــرت أن الطلبــة   . للبنــات

. يعتــربون التربيــة البدنيــة مــن بــني أهــم املــواد يف التعلــيم العــام  
 احلاجة إىل توفري مرافق أفضل لأللعاب الرياضية، تقـدم          ولتلبية

ــرة     ــية للفتـ ــاب الرياضـ ــدة لأللعـ ــتراتيجية اجلديـ -٢٠٠٦االسـ
 املــساعدة إىل البلــديات يف إصــالح مرافقهــا لأللعــاب   ٢٠١٢

 .الرياضية وإنشاء مرافق خاصة للبنات
، ردا على سؤال متعلق     )ليتوانيا (السيدة بورفانيكيين  - ٦

نـــسانية، قالـــت إن مجيـــع اجلامعـــات الرئيـــسية بالدراســـات اجل
ــدما هــو معهــد الدراســات      ــربامج، وأكثرهــا تق ــديها تلــك ال ل



CEDAW/C/SR.835  
 

08-40970 3 
 

اجلنسانية جبامعـة شـيوليا ومركـز الدراسـات اجلنـسانية جبامعـة             
ويقــدم املركــز األخــري بــرامج دورات انتقائيــة لطلبــة . فيلنيــوس

اجلامعات مفتوحة جلميـع الطلبـة يف مجيـع التخصـصات فـضال             
وتـــستعد . ورات مدجمـــة يف بـــرامج العلـــوم االجتماعيـــةعـــن د

ــة      ــى درجـ ــصول علـ ــامج للحـ ــدمي برنـ ــس لتقـ ــة رومرييـ جامعـ
 . املاجستري يف مراعاة القضايا اجلنسانية يف عملية املْيزنة

واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق باألسـئلة ذات الـصلة           - ٧
ة باملرأة يف الوسط األكـادميي، حتـاول احلكومـة معاجلـة املـشكل            

املعترف هبـا املتمثلـة يف الفـصل األفقـي والرأسـي يف اجلامعـات               
والتغلــب علــى الفــصل الرأســي يبـــدو     . ويف البحــث العلمــي  

مسألة وقت، حيث حدثت زيادة مطردة يف عدد النساء علـى           
ــشارك   ــتاذ مـ ــستويات حـــىت مـــستوى أسـ ــع املـ ــيني . مجيـ والتعـ

كأســتاذ كامــل يقتــضي احلــصول علــى درجــة أســتاذ، بيــد أنــه 
 يف املائــة مــن طلبــة الــدكتوراه حاليــا مــن  ٦٠كــان حــوايل  ملــا

 .النساء، فإهنن على وشك الدخول يف مستوى األستاذية
وأردفت قائلة إن الفصل األفقي يتعلق بتركيـز النـساء           - ٨

وقـد أجـرى مركـز الدراسـات اجلنـسانية          . يف ختصصات معينة  
ــوم      ــات يف العلـ ــساء الباحثـ ــن النـ ــة عـ ــوس دراسـ ــة فيلنيـ جبامعـ

ــاوال ــإجراء     . تكنولوجي ــوم ب ــيم والعل ــضا وزارة التعل ــت أي وأذن
دراســات عــن اختيــار الفتيــات يف التعلــيم العــام والنــساء يف       

ــة ــا   اجلامعـ ــوم والتكنولوجيـ ــواد العلـ ــك   . ملـ ــاس تلـ ــى أسـ وعلـ
ــي    ــشهر املاضــ ــوزارة يف خــــالل الــ ــات اعتمــــدت الــ الدراســ
اســتراتيجية لتعزيــز تكــافؤ الفـــرص للنــساء يف جمــال العلـــوم،      

خــرى، علــى أن تــشغل النــساء نــسبة  ت، مــن بــني أمــور أنــصَّـ
يف املائة من املناصـب اإلداريـة العليـا يف العلـوم والبحـوث            ٢٠

 يف املائـــــة مـــــن مناصـــــب البـــــاحثني يف العلـــــم  ٣٠ونـــــسبة 
وأظهـــرت الدراســـات أن واحـــدة مـــن أكـــرب  . والتكنولوجيـــا

العقبات اليت تعترض تقدم املـرأة يف حياهتـا الوظيفيـة تتمثـل يف              
النقطاع لتربية األطفال؛ ولذلك تضمنت االستراتيجية تدابري       ا

ملساعدة املرأة للعودة إىل حياهتا الوظيفية بعد االنقطاع لرعايـة          

كمـــا بـــدأت وزارة الـــضمان االجتمـــاعي والعمـــل . األطفـــال
مـــشروعا بـــشأن القـــضاء علـــى الفـــصل األفقـــي والرأســـي يف  

 .يالشباب والوسط األكادمي: قطاعني يف سوق العمل
أعربت عن سرورها ملالحظـة حـدوث    : السيدة باتـِن  - ٩

يبيـــن، مــع  اخنفــاض هــام يف بطالــة املــرأة؛ وقالــت إن الوفــد مل 
ــي   ــك، كــم عــدد الالئ ــى أســاس عــدم التفــرغ    ذل ــن عل . يعمل

ول علـــى تقيـــيم ألثـــر التوصـــيات وقالـــت إهنـــا مهتمـــة باحلـــص
لـك  يتعلق بترتيبات العمل املرنة؛ ومن املمكن أن تكون ت         فيما

الترتيبــات مــسؤولة جزئيــا عــن الفــرق يف األجــور بــني النــساء   
ــال ــة   . والرجـ ــدالت البطالـ ــة مبعـ ــات املتعلقـ ــتكون املعلومـ وسـ

املوزعــة حــسب العمــر ومــستوى التعلــيم قيِّمــة وقــد تكــشف    
ــا ــساء األكــرب ســنا      إ عم ــني الن ــى ب ــة أعل ــاك بطال ــت هن ذا كان

ــيم عــالٍ   ــى تعل ل والفــصل املهــين الواضــح ميثــ  . احلاصــالت عل
هــي  وأعربــت عــن إهتمامهــا مبعرفــة مــا  . مــسألة مــثرية للقلــق 

ــة،     اخلطــوات احملــددة، الــيت رمبــا تــشمل التــدابري اخلاصــة املؤقت
املتوخــاة مبوجــب االســتراتيجية املتعلقــة بــدور املــرأة يف العلــم    
والتكنولوجيا لزيادة اشتراك املرأة يف امليادين اليت يهيمن عليهـا   

ــذكور ــدم ال . ال ــي أن تق ــات    وينبغ ــضا معلوم ــة الطــرف أي دول
 ٢٠٠٣أخرى عن االتفاق مع الـشركاء االجتمـاعيني يف عـام            

بــــشأن وضــــع منهجيــــة تقيــــيم ألنــــواع توصــــيفات العمــــل   
إذا كانـت قـد خـضعت        والوظائف، وعلى وجه التحديـد، مـا      

إذا  مـا  وأعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة        . لالختبار ومىت سـتنفَّذ   
ـــزاعات ا   ــسبيل لالنتـــصاف يف النـ ــان الـ ــالفرق يف  كـ ــة بـ ملتعلقـ

األجور يتمثل يف تقدمي شكوى إىل مكتب أمني مظـامل تكـافؤ            
 .الفرص
أثنت على الدولـة الطـرف      : السيدة تافاريز دا سيلفا    - ١٠

الســتغالهلا األمــوال املقدمــة مــن االحتــاد األورويب يف املــشاريع  
املتعلقة بالتوفيق بني العمل واحلياة األسرية، بـالنظر إىل أن مـن            

رف به أن مسؤوليات األمومة واملسؤوليات األسـرية متثـل          املعت
ــة     ــرأة يف حياهتــا الوظيفي ــة تعتــرض تقــدم امل ــشري . أكــرب عقب وي
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بيــد أن . تقريــر الدولــة الطــرف إىل أن األوضــاع قــد حتــسنت  
منظمات اجملتمع املـدين أفـادت بـأن القالـب اجلامـد يف ليتوانيـا               

 رعايـة األطفـال     القائل بأن املرأة تتحمل وحدها املسؤولية عن      
زال قويــا جــدا؛ وأن ردود  وعــن رعايــة املــسنني واملعــوقني مــا 

أفعال أرباب األعمال سلبـية جتـاه االلتزامـات األسـرية؛ وعلـى            
إذا  سبيل املثال، يسألون اإلناث الباحثات عـن الوظـائف عمـا           

ــل آخــذة يف       ــة الطف ــال؛ وأن خــدمات رعاي ــديهن أطف كــان ل
تؤثر علـى النـساء فحـسب         ال وهذه املشاكل . التناقص بالفعل 

 .بل أيضا على رفاه كل فرد يف اجملتمع
ــسيدة يورشــــِنييين  - ١١ ــا (الـ ــصل  ): ليتوانيـ ــت إن الفـ قالـ

املهين، القائم على املواقف اجلامدة جتـاه دور املـرأة يف النـشاط             
زال ميثــل مـشكلة خطــرية يف   االقتـصادي واحليـاة األســرية، مـا   

لقـضية مبجموعـة متنوعـة كـبرية     وتعاجل احلكومة هذه ا  . ليتوانيا
مــن الطــرق يف إطــار الربنــامج الــوطين لتكــافؤ الفــرص للمــرأة   

، مــع الــربامج املموَّلــة مــن كــل مــن ٢٠٠٩-٢٠٠٥والرجــل، 
ميزانيــة الدولــة وأمــوال التكيــف اهليكلــي املقدمــة مــن االحتــاد   
األورويب هبــدف تغــيري القوالــب اجلنــسانية بــني عامــة الــشعب، 

وهنـاك  . نقابات العمال ووكـاالت العمـل     وأرباب األعمال، و  
عدة مـشاريع، علـى سـبيل املثـال، هتـدف إىل حــث وكـاالت                
العمل على عدم توجيه النساء الباحثات عن وظائف يف املقـام           

 .األول حنو امليادين اليت هتيمن عليها اإلناث بصورة تقليدية
واستطردت قائلة إن الفصل املهين يـؤثر علـى الفجـوة            - ١٢

فاملرتبات يف امليادين الـيت هتـيمن عليهـا         . ر بني اجلنسني  يف األج 
ــاث، وال ــصحية    اإلنـ ــة الـ ــة والرعايـ ــة االجتماعيـ ــيما اخلدمـ سـ

ومــن بــني املــشاريع . معقولــة والتعلــيم، منخفــضة بــصورة غــري
األخــرى، وضــع اجمللــس الثالثــي، الــذي جيمــع بــني احلكومــة،  

ظـائف  ونقابات العمـال وأربـاب األعمـال، منهجيـة لتقيـيم الو           
واملناصب الوظيفية، وجيري نشر هـذه التوصـيات علـى نطـاق            

. واســع علــى أربــاب األعمــال عــن طريــق احللقــات الدراســية  
ــاد       وال ــى اعتم ــال عل ــاب األعم ــة أرب ــرغم احلكوم ميكــن أن ت

وبـرغم  . املنهجية ولكنها تعمل مـن خـالل احلـوار االجتمـاعي          
عــام وجــود قــانون تكــافؤ الفــرص للمــرأة والرجــل املعتمــد يف  

ـــُعرض علــى مكتــب أمــني مظــامل تكــافؤ الفــرص   ، مل١٩٩٨ ت
وحيـدد  . سوى حفنة من الشكاوى املتعلقة باملساواة يف األجـر        

ــد أن       ــصدد، بي ــذا ال ــال يف ه ــاب األعم ــات أرب ــانون التزام الق
 .التثقيف ضروري لكي يدركوا التزاماهتم

ــة إن احلكومــة تعمــل أيــضا عــن طريــق     - ١٣ وأردفــت قائل
ركاء االجتمــاعيني بــشأن التوفيــق بــني العمــل  احلــوار مــع الــش 
وينص القانون علـى أنـه ميكـن للرجـل فـضال            . واحلياة األسرية 

عن املرأة احلصول على إجازة لرعاية الطفل، وتعمل احلكومـة          
لتغــيري مواقــف أربــاب األعمــال فحــسب بــل أيــضا مواقــف  ال

نقابات العمال، إذ أنـه ال يوجـد جملـس نـسائي أال لعـدد قليـل         
يــنجح احلــوار الثالثــي بــشأن  ولـــن.  مــن نقابــات العمــالجــدا

إذا كان اثنـان علـى األقـل مـن األطـراف             القضايا اجلنسانية إال  
 .الثالثة داعمني قويـني

قال إن من بـني التـدابري    ): ليتوانيا (السيد بليكشنيس  - ١٤
احملددة اليت يتعني اختاذهـا يف إطـار االسـتراتيجية املتعلقـة بـدور       

ــرأة يف  ــق     امل ــا وضــع مؤشــرات لرصــد حتقُّ ــم والتكنولوجي العل
املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف الـــربامج يف املؤســـسات العاليـــة،      
كشرط أساسي لتـوافر أهليـة متويـل البحـوث ومتويـل حـصص              

واألموال املخصـصة مـن اإلحتـاد األورويب        . ورواتب الباحثات 
 .ألغراض التكيف اهليكلي متاحة هلذه املشاريع

يتعلـق باسـتراتيجية التعلـيم يف        ال إنه فيمـا   واستطرد قائ  - ١٥
سـلة  ” املناطق الريفية، فإنه اسـتنادا إىل مقيـاس مـايل يعـرف بــ             

، متول احلكومة التعليم يف الريـف علـى مـستوى أعلـى        “الطلبة
. مرتني أو ثـالث مـرات لكـل طالـب منـه يف املنـاطق احلـضرية          

 ومـن  “احلافلـة الـصفراء  ”وتستفيد املدارس الريفية من برنامج     
خـــدمات اإلخـــصائيني االجتمـــاعيني، واإلخـــصائيني يف علـــم  
النفس ومدرسي تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة املموَّلني مـن         
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وقد أظهـرت الدراسـات أن الفجـوة يف معـدل إمتـام        . احلكومة
التعلــيم الثــانوي بــني املنــاطق احلــضرية واملنــاطق الريفيــة قــد        

ىل حـــوايل  إ٢٠٠٠ يف املائـــة يف عـــام ٧ضـــاقت مـــن حـــوايل 
وأظهـــرت دراســـة أجراهـــا برنـــامج  . ٢٠٠٧الـــصفر يف عـــام 

أكـرب   التقييم الدويل للطالب أن حتـصيل البنـات أعلـى بدرجـة           
 .يف الرياضيات منها للبنني إال

وأردف قــائال إن برنــامج الثقافــة األســرية واجلنــسية      - ١٦
 كان مثـرة    ٢٠٠٧الذي اعتمدته وزارة التعليم والعلوم يف عام        

 من املشاورات بني مـسؤويل الـوزارة، والـشركاء          عدة سنوات 
احلكوميـــــة، واجلامعـــــات  االجتمـــــاعيني، واملنظمـــــات غـــــري

ويـــشمل الربنـــامج توصـــيات منهجيـــة، ووســـائل . والبلــديات 
ــة وتدريبــــًا للمدرســـني  ــة  . تعليميـ ــيات املتعلقـ ــع أن التوصـ ومـ

بكيفيــة إدمــاج برنــامجٍ للتربيــة اجلنــسية يف املنــهج الدراســي       
 .ية، جيري االضطالع بربامج لنشرهاليست إلزام

واختــتم قــائال إنــه خبــصوص الــسؤال املتعلــق بتــصوير    - ١٧
تـُــشر الـشكوى املقدمـة ملكتـب         املرأة يف الكتـب املدرسـية، مل      
إىل كتـاب مدرسـي واحـد، يف         أمني مظـامل تكـافؤ الفـرص إال       

حني قام خـرباء الـوزارة بتقيـيم ألـف كتـاب مدرسـي يف العـام         
 .ف على امتثاهلا ملعايري التسامح بني اجلنسنياملاضي للوقو

يتعلـق   قالت إنه فيما  ): ليتوانيا (السيدة موراوسكييت  – ١٨
بعبء رعاية املسنني واملعـوقني، تقـدم احلكومـة الوطنيـة ِمنحـا             
للبلــديات ملــساعدهتا علــى تــوفري الرعايــة للمعــوقني، مبــن فــيهم 

مـة، تقـوم   وبفـضل الـدعم املقـدم مـن احلكو        . من أصاهبم اخلبل  
احلكوميـة، بـإدارة     البلديات، وأحيانا عن طريق املنظمات غـري      

. مراكز رعاية هنارية لألطفال ذوي اإلعاقة الـشديدة واملـسنني         
وقد ازداد عدد احلاصلني على خدمات الرعايـة النهاريـة تلـك            

ــن حــوايل   ــام ١٨ ٠٠٠م  ٧٥ ٠٠٠ إىل حــوايل ٢٠٠٣ يف ع
ملـرأة الـيت ترعـى أطفـاال        وهذا الربنامج ميكِّن ا   . ٢٠٠٧يف عام   

معوقني أو مسنني من أفراد األسرة من الدخول ثانية يف سوق            
 .العمل
قالـت إن معـدالت     ): ليتوانيـا  (السيدة ليتفينافيتشيين  - ١٩

ــسني هبطــت إىل    ــة للجن ــام  ٤,٣البطال ــة يف ع ، ٢٠٠٧ يف املائ
 يف املائة للنـساء يف عـام        ١٩  يف املائة للرجال و    ١٤ باملقارنة بـ 
 يف املائـــة مـــن العـــاطالت كانـــت ٣١بيـــد أن نـــسبة . ٢٠٠٠

 يف  ١٠وعملـت حـوايل     . خارج سوق العمـل ألكثـر مـن عـام         
املائة من اإلنـاث العـامالت علـى أسـاس عـدم التفـرغ، مقابـل                 

وكانـت الفجــوة يف  . يف املائـة مــن العـاملني الــذكور   ٧حـوايل  
األجور بني النساء والرجـال أكثـر وضـوحا يف القطـاع العـام،              

لت النساء العامالت يف قطاع الفنادق وتوريد األغذيـة،         وحص
 .ويف قطاع التعليم والقطاع الزراعي على أدىن األجور

، يف معــرض اإلشــارة إىل  غيــزالــسيدة أروشــا دومين  - ٢٠
يتــــضمنا   مــــن االتفاقيــــة، قالــــت إن التقريــــرين مل١٢ املــــادة

معلومات كافية عن جـودة خـدمات تنظـيم األسـرة يف الدولـة              
وطبقــا . ف أو عــن حــصول املــرأة علــى تلــك اخلــدمات  الطــر

تــستخدم نــسبة  لدراســة استقــصائية أجرهتــا منظمــة خاصــة، مل
 ١٥ يف املائــة مــن النــساء الالئــي تراوحــت أعمــارهن بــني  ٥١
بيـد أن هــذه  .  عامـا أي وســيلة مـن وســائل منـع احلمــل   ٢٥ و

ــا إىل عــام    ــام يرجــع تارخيه ــة   ، وكمــا٢٠٠٣األرق ــه جلن أكدت
ل، واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوق           حقوق الطف 

ــضروري احلــصول     ــة، مــن ال ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي االقت
علــــى معلومــــات تفــــصيلية مــــستكملة بــــشأن احلالــــة علــــى  

تكـــن تلـــك البيانـــات متاحـــة حاليـــا،      وإذا مل. الواقـــع أرض
أن تـسعى الدولـة الطـرف جاهـدة جلمعهـا وإدراجهـا يف               جيب

 .تقريرها املقبل
واستطردت قائلة إهنا ستكون ممتنــة لـسماع وجهـات         - ٢١

نظــر الوفــد بــشأن الــصالت بــني اخنفــاض معــدل اســتخدام        
وســائل منــع احلمــل يف ليتوانيــا وانتــشار األمــراض الــيت تنتقــل   
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باالتـــــصال اجلنـــــسي، وخباصـــــة فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة       
ــا . اإليـــدز/البـــشرية يتعلـــق بقـــضية  واختتمـــت قائلـــة إنـــه فيمـ

ــه حــدث    اإلجهــاض، كــ  ــع عــن أن ــدوري الراب ــر ال شف التقري
اخنفاض حـاد يف عـدد حـاالت اإلجهـاض العالجـي الـيت متـت               

ــد أهنــا علمــت مــن مــصادر   . ٢٠٠٦  و١٩٩٧بــني عــامْي   بي
أخرى أن هناك مشروع قـانون يرمـي إىل تقييـد احلـاالت الـيت           

وطلبـت  . يـُسمح فيها باإلجهاض مطروح حاليـا أمـام الربملـان         
ــى آخــر معل   ــك    احلــصول عل ــق بتل ــشأن الوضــع املتعل ــات ب وم

املبــادرة واستفــسرت عمــا إذا كانــت اآلليــة الوطنيــة للنــهوض  
احلكوميـــة قـــد شـــاركت يف أي  أو املنظمـــات غـــري/بـــاملرأة و

وأعربت عن قلقهـا بوجـه      . مشاورات متعلقة مبشروع القانون   
ــدو مناقــضا بــصورة     خــاص ألن مــشروع القــانون املــذكور يب

الصادر عن اجلمعيـة الربملانيـة   ) ٢٠٠٨ (١٦٠٧مباشرة للقرار  
جمللــس أوروبــا، الــذي دعــا مجيــع الــدول األعــضاء إىل ضــمان   

 .حصول املرأة على إجهاض مأمون وقانوين
قالت إن ردود الدولة الطرف علـى       : السيدة هاياشي  - ٢٢

ــئلة    ــضايا واألســـ ــة القـــ  (CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1)قائمـــ
علـــى حنـــو تتنـــاول مـــسألة اســـتخدام وســـائل منـــع احلمـــل   مل

يوجد حتليل لألسباب املمكنة الخنفاض معدل       وال. موضوعي
يوجد وصف واضـح للتـدابري       استخدام وسائل منع احلمل وال    

إذا  وأعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة مـا          . املعتمدة لزيادة الوعي  
كانــت مجيــع النــساء يف ليتوانيــا حيــصلن علــى وســائل حديثــة،  

ك وسـائل منـع احلمـل       يف ذلـ   ومعقولة التكلفة ملنع احلمـل، مبـا      
 .الطارئ

ــة    - ٢٣ ــة إن مــشروع القــانون املتعلــق حبماي واختتمــت قائل
احليــاة يف املرحلــة الــسابقة للــوالدة يعطــي ســببا هامــا للــشعور  

بــصورة صــارمة احلــاالت الــيت   بــالقلق، بــالنظر إىل أنــه ســيقيد 
 مـن   ١١٠ومـع أن أكثـر مـن        . ميكن أن جيري فيها اإلجهـاض     

ــوا بالفعــل برســالة حتــث الربملــان   أعــضاء الربملــان األور ويب بعث
ــا      ــه م ــانون، فإن ــشروع الق ــاد م ــدم اعتم ــى ع ــواين عل زال  الليت

وسيكون من املثري لالهتمام االستماع إىل وجهـات        . مطروحا
كانــــت النــــساء  وملــــا. نظــــر احلكومــــة بــــشأن تلــــك احلالــــة

يستطعن احلـصول بـسهولة علـى وسـائل منـع احلمـل، فإهنـا                ال
. د إتاحــة اإلجهــاض إىل عواقــب وبـــيلة ختــشى أن يــؤدي تقييــ

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اعتمــاد مــشروع القــرار ســريقى إىل  
 .انتهاك احلقوق اجلنسية واإلجنابية املشمولة حبماية االتفاقية

وجهت االنتبـاه إىل التوصـية العامـة        : السيدة بِيمنتـِـل  - ٢٤
ــة وشــددت علــى أن احلــصول علــى اخلــدمات   ٢٤رقــم   للجن

ــبة ضــ  روري لكفالــة محايــة الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة     املناس
وطبقـا ملـشروع   . للمرأة وملنع حـاالت اإلجهـاض غـري املـأمون     

القانون املتعلـق حبمايـة احليـاة يف املرحلـة الـسابقة للـوالدة، لـن                
يف احلاالت الـيت يـشكل فيهـا اسـتمرار           يـُـسمح باإلجهاض إال  

 احلمــل احلمــل خطــرا علــى صــحة األم أو حياهتــا أو مــىت كــان
بيـد أهنـا أعربـت عـن اهتمامهـا مبعرفـة            . ناجتا عن فعـل جــُرمي     

أسباب عدم امتداد التشريع املقترح إىل حاالت عيوب األجنَّـة      
إذا كــان باإلمكــان إدراج أحكــام تــشمل هــذا    وســألت عمــا

 .االحتمال يف املشروع
واختتمـــت قائلـــة إن القلـــق يـــساورها بـــشأن مفهـــوم  - ٢٥

ــة باألســرة،        ــسياسة الوطنيــة املتعلق ــوارد يف إطــار ال ــرة ال األس
ــذي ــا  ال ال ــى م ــشمل عل ــدو إال ي األزواج مــشتهـي اجلــنس   يب

اآلخر املتزوجني ويساعد على تعزيز القالـب اجلامـد التقليـدي           
أيـضا  وهـذه الـسياسة تـصور       . للمرأة بوصفها منجبة لألطفـال    

اجلــنني علــى أنــه كيــان منفــصل عــن األم، وبــذلك ختلــق عقبــة  
أمــام اإلجهــاض، وختفــق يف التعــبري عــن أمهيــة التربيــة اجلنــسية  

 .الشاملة
قالــت إهنــا ســتكون ممتنــة للحــصول  : الــسيدة ديريــام - ٢٦

علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري املتخــذة لكفالــة تــوفري 
وينبغـي  . املناسبة للمراهقات خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية     

ــدالت       ــات إحــصائية عــن مع ــة الطــرف معلوم ــدم الدول أن تق
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احلمل واإلجهاض يف سن املراهقة مع اإلشارة إىل كيفية تـأثري           
 .هاتني الظاهرتني على تعليم البنات

ــدما يف     - ٢٧ ــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة حتــرز تق وت
ية الوقائيـة   حتقيق التوازن الصحيح بني خـدمات الرعايـة الـصح         

ويف هــذا الــصدد، وجهــت االنتبــاه إىل التوصــية     . والعالجيــة
 وشددت على أن االلتـزام بتعزيـز ومحايـة حـق            ٢٤ العامة رقم 

املــرأة يف الــصحة يقتــضي أكثــر مــن تــوفري الرعايــة الــصحية        
 .اجلنسية واإلجنابية

وأردفت قائلة إنه فيما يتعلـق بقـضية العمـل، أشـارت             - ٢٨
رف إىل أن احلكومـــة عـــاجزة عـــن معاجلـــة  ممثلـــة الدولـــة الطـــ

بيد أنـه،   . الفصل املهين والفجوة يف األجور يف القطاع اخلاص       
مـن االتفاقيـة، يقـع علـى        ) هــ ( ، الفقرة الفرعيـة   ٢ عمال باملادة 

الــدول األطــراف التــزام باختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء   
 على التمييز ضد املـرأة مـن جانـب أي شـخص، أو منظمـة أو               

وســتكون ممتنــة للحــصول علــى مزيــد مــن التوضــيح . مــشروع
واختتمت قائلة إهنـا يف حـني       . ملوقف احلكومة يف تلك القضية    

ترحب حبصول املرأة الريفية على خدمات أمـني مظـامل تكـافؤ            
الفــرص، ســيكون مــن املفيــد معرفــة كــم عــدد الالئــي قـــدَّمن   

 .منهن بالفعل شكاوى باهلاتف أو بالربيد اإللكتروين
قالـت إنـه مـع أن أمـني         ): ليتوانيا (السيدة يورشـِنييين  - ٢٩

مظامل تكافؤ الفـرص جيمـع إحـصاءات بـشأن عـدد الـشكاوى        
املقدمة، فإن البيانات موزعة حسب املقاطعة بدال مـن املنطقـة           

. وســـُتبذل اجلهـــود لتـــصحيح هـــذه احلالـــة. الريفيـــة/احلـــضرية
ز ضـد املـرأة   والرجـل التمييـ   وحيظر قانون تكافؤ الفرص للمرأة 

ــل  ــان العمـ ــام   . يف مكـ ــك، أُدجمـــت األحكـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
املتعلقة بتخطـيط املـساواة بـني اجلنـسني يف القطـاع اخلـاص يف               
مشروع قـانون جديـد اعتمـده بالفعـل اجمللـس الثالثـي وأُحيـل               

 .إىل الربملان إلقراره

ســــلَّمت بــــأن ): ليتوانيــــا (الــــسيدة أرمونافيتــــشيين - ٣٠
ملتعلـــق حبمايـــة احليـــاة يف املرحلـــة الـــسابقة مـــشروع القـــانون ا

للوالدة مثري جدا للجـدل وكـان موضـوع مناقـشة علـى مجيـع               
وقد طُلب إىل وزارة الصحة تقـدمي تعليقاهتـا علـى           . املستويات

املشروع إىل الربملان، ويف هذا الصدد، أعربت عـن معارضـتها           
ذ تتمتـع بـه الكنيـسة مـن نفـو         بيـد أنـه بـالنظر إىل مـا        . لالقتراح

هــام يف اجملتمــع الليتــواين، مــن الــصعب التنبــؤ بالنتيجــة النهائيــة 
 .للعملية التشريعية

ــة إن اإلحـــصاءات كـــشفت عـــن أن    - ٣١ واختتمـــت قائلـ
ــاض   ــذ يف االخنفــ ــاض آخــ ــدل اإلجهــ ــرة  . معــ ــاء األســ وأطبــ

والقــابالت مـــسؤولون عــن تـــوفري الرعايــة الـــصحية اجلنـــسية    
ــق   ــبكة مرافـ ــالنظر إىل أن شـ ــة، وبـ ــصحية واإلجنابيـ ــة الـ الرعايـ

األوليــة جيــدة اإلعــداد بــصورة مرضــية، فــإن مجيــع املــواطنني،  
بصرف النظـر عـن أعمـارهم أو نـوع جنـسهم، قـادرون علـى                

واخنفـــاض معـــدل . احلـــصول علـــى خـــدمات تنظـــيم األســـرة 
ــل مــشكلة بالفعــل كمــا     ــع احلمــل ميث أن  اســتخدام وســائل من

 ويفـــضل بعـــض النـــساء اللجـــوء إىل . القـــضية مـــثرية للجـــدل
ــداهتن الشخــصية      ــسبب معتق ــة ب ــل الطبيعي ــع احلم ــائل من . وس

فيهـا   وعالوة على ذلك، فإن وسائل منع احلمل اهلرمونيـة، مبـا          
بوصفة طبية مـن     وسائل منع احلمل الطارئ، ليست متاحة إال      

 .إخصائي أمراض نساء
قالـــت إن الربنـــامج ): ليتوانيـــا (الـــسيدة يورشـِنيــــيين - ٣٢

) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(أة والرجـــل الـــوطين لتكـــافؤ الفـــرص للمـــر
يتضمن جمموعة مـن التوصـيات ذات الـصلة بالـصحة اإلجنابيـة             

وهــذه التوصــيات تتــضمن   . واســتخدام وســائل منــع احلمــل   
تدابري خمتلفة لزيادة الـوعي مموَّلـة مـن ميزانيـة الدولـة وموجهـة               

وأطلقــت وزارة . بــصفة خاصــة حنــو املــرأة يف املنــاطق الريفيــة  
يـــة ولزيـــادة الـــوعي يف وســـائط  الـــصحة أيـــضا محـــالت تثقيف 

اإلعــالم اجلمــاهريي ونــشرت معلومـــات عــن تــوافر فحـــص      
 .سرطان عنق الرحم
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ــشيين  - ٣٣ ــسيدة أرمونافيت ــا (ال ــدل  ): ليتواني ــت إن مع قال
احلمل يف سن املراهقة ظـل ثابتـا يف الـسنوات األخـرية بـسبب                

ــة   ــادة يف عــدد محــالت التوعي وفــضال عــن ذلــك، يتخــذ   . الزي
د لـــصحة األســـرة تـــدابري لتنفيـــذ طائفـــة مـــن  الربنـــامج اجلديـــ

ــا    ــشباب، مب ــة املالئمــة لل ــة الــصحية اإلجنابي يف  خــدمات الرعاي
ومازالــت معــدالت اإلصــابة بفــريوس   . ذلــك إســداء املــشورة 
اإليــدز واألمــراض األخــرى الــيت تنتقــل  /نقــص املناعــة البــشرية

ــسبـيا، بــرغم اخنفــاض معــدل        ــصال اجلنــسي منخفــضة ن باالت
وتِقل معدالت اإلصـابة بفـريوس      .  منع احلمل  استخدام وسائل 

اإليدز ثالث مرات بني النـساء عنـها بـني    /نقص املناعة البشرية 
 .الرجال
ــان - ٣٤ ــسيدة تــ ــات  الــ ــارة إىل احللقــ ، يف معــــرض اإلشــ

الدراسية للريفيـات الـيت نظمتـها رابطـة املزارعـات الليتوانيـات           
ــرة   ــذكورة يف الفقــ ــع   ١٨٩املــ ــدوري الرابــ ــر الــ ــن التقريــ  مــ

(CEDAW/C/LTU/4)   ــر تلـــك احللقـــات ، استفـــسرت عـــن أثـ
وقالـت إنـه يهمهـا      . الدراسية على مستوى معيشة املشتركات    

بوجه خاص معرفة كـم عـدد الريفيـات الالئـي بـدأن أعمـاهلن               
ــذلك    ــة وهــل زادت دخــوهلن نتيجــة ل ــة  . التجاري ــدُمي أمثل وتق

وينبغي أن توضـح    . حمددة لقصص النجاح سيحظى بالترحيب    
إذا كانــــت وزارة الزراعــــة قــــد  طــــرف أيــــضا مــــاالدولــــة ال

اســتخدمت الــدروس املــستفادة مــن احللقــات الدراســية لتنفيــذ 
وهــل كانــت املــساعدة التقنيــة أو    . أي اســتراتيجيات حمــددة 

التمويل متاحا للريفيات منظمِّات املـشاريع وهـل ُوضـعت أي           
خطــط طــوارئ لــضمان اســتدامة تلــك الــربامج يف حالــة نفــاد  

د األورويب؟ واختتمـت قائلـة إهنـا تـود معرفـة كـم              أموال االحتا 
عــدد الريفيــات املــسنات الالئــي اســتفدن مــن التــدابري الــسالفة 

 .الذكر
أعربـت عـن القلـق إزاء الثغـرات الـيت           : السيدة بيغـوم  - ٣٥

أشــــارت إليهــــا التقــــارير يف إمــــداد املنــــاطق الريفيــــة بامليــــاه  
ــك املــشك      ــالج تل ــوات املتخــذة لع ــن اخلط ــسرت ع . لةواستف

إذا كان جيري تنفيـذ الربنـامج    وأعربت عن اهتمامها مبعرفة ما  
ــال يف        ــى حنــو فع ــرأة والرجــل عل ــرص للم ــافؤ الف ــوطين لتك ال

 .املناطق الريفية وهل أُجري حتليل آلثاره يف تلك املناطق
واســتطردت قائلــة إن الدولــة الطــرف ينبغــي أن تبيـــن  - ٣٦

ليـة يف املنـاطق الريفيـة،     النسبة املئوية للعامالت يف احلكومـة احمل      
وكذلك النسبة املئوية للنساء املنتَخبـات لـشغل مناصـب صـنع            

إذا  وسيكون من املفيد أيضا معرفـة مـا       . القرار يف تلك املناطق   
إذا  كان معدل بطالة اإلناث قد اخنفض يف املناطق الريفية ومـا          

ــدء مــشاريع      ــات يف ب ــات الراغب كانــت الفرصــة متاحــة للريفي
حـصول علـى احلـوافز املاليـة، مثـل التخفيـضات            صغرية جدا لل  

واختتمــت باالستفــسار . الــضريبية أو القــروض بــدون الفوائــد
عــن تــوافر وســائل اإلنتقــال ومرافــق الرعايــة الــصحية بتكلفــة    
معقولة يف املناطق الريفية، وخباصـة تلـك الـيت تلـيب احتياجـات              

 .املسنات، واملعوَّقات والغجريات
قالـــت إن الربنـــامج ): ليتوانيـــا (ينالـــسيدة يورشـِنيــــي - ٣٧

الوطين لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل وضع عـددا مـن التـدابري       
الراميــة إىل تــسهيل اشــتراك املــرأة الريفيــة يف صــنع القــرار ويف  

وباإلضافة إىل ذلـك، شـرح التقريـران الـدوريان          . سوق العمل 
 الثالــث والرابــع اخلطــوات املختلفــة الــيت اختــذهتا وكالــة التنميــة
الليتوانيــة للمــشاريع الــصغرية واملتوســطة احلجــم لتعزيــز عمــل   
. املـــرأة يف املهـــن التقليديـــة وغـــري التقليديـــة علـــى حـــد ســـواء

يتعلق بقـصص النجـاح، أشـارت إىل أن وثيقـة الربنـامج              وفيما
املتعلقة مبصائد األمساك كانت أول وثيقة حتدد حصةً الشـتراك      

 .ري تقليدياملرأة يف هيئات صنع القرار يف قطاع غ
قالــت إنــه يف عــام ): ليتوانيــا (فينافيتــشيينتالــسيدة لي - ٣٨

 يف املائة من منظمي املـشاريع       ٣١، مثَّلت النساء نسبة     ٢٠٠٧
ومتيـل النـساء    . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٢٨يف ليتوانيا، مقابل    

 عامـا،   ٥٠  و ٣٠إىل بدء مشاريعهن التجارية يف األعمار بني        
ويبـدأ  .  بدء مشاريعهم يف سـن أصـغر     يف حني مييل الرجال إىل    
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معظـــم الليتـــوانيني مـــشاريعهم التجاريـــة مبـــدخراهتم اخلاصـــة؛  
 .حتصل على قروض مصرفية سوى نسبة مئوية صغرية وال

 ١٦ و ١٥املادتان 
ســألت عمــا إذا كــان :  كــدَّاري–الــسيدة هــالبريين  - ٣٩

جيري استخدام الوساطة أو تشجيعها يف حالة اهنيـار عالقـة أو            
واج، وإذا كـــان األمـــر كـــذلك، هـــل هنـــاك تـــدابري ســـالمة ز

وأعربـت  . حلماية األطـراف الـضعيفة أثنـاء إجـراءات الوسـاطة          
فيـه   تعـاجل العنـف العـائلي مبـا        عن قلقها أيـضا ألن احلكومـة مل       

والبيان الوارد يف التقرير الدوري الثالث والقائـل بـأن      . الكفاية
ــا طــابع خــا     ــات األســرية هل ــصورة بعــض جوانــب العالق ص ب

وينبغـي تقـدمي    . ينبغي إعادة النظر فيـه    ) ٣٦٦الفقرة  (استثنائية  
معلومـــات إضـــافية عـــن محايـــة ممتلكـــات املـــرأة وحقوقهـــا يف 
ــزواج     ــاالت الـ ــشراكات خبـــالف حـ ــضانة يف الـ ــة واحلـ اإلعالـ
التقليــدي، وعــن الرفــاه االقتــصادي للمــرأة الــيت لــديها أطفــال  

وأعربـت عـن    . عقب الطالق وعن حالة األمهـات الوحيـدات       
إذا كانت احلكومة قد أمرت بـإجراء حبـث          اهتمامها مبعرفة ما  

بغية إصالح القـوانني واألنظمـة املتعلقـة بـالزواج والـشراكات            
ــواين، ال  . األخــرى ــا للقــانون الليت ــه طبق ــالنظر إىل أن ــع  وب يتمت

املسؤول ِمن الزوجني عن فسخ الـزواج بـأي حـق يف اإلعالـة،          
ســس تقريــر َمــن املــسؤول ِمــن     ســيكون مــن املفيــد معرفــة أ   

 .الزوجني
سألت عن الظـروف الـيت قـد        :  أبَيه –السيدة كوكر    - ٤٠

ــراض     ــد ألغـ ــن الرشـ ــضاها يف ختفـــيض سـ ــاكم مبقتـ ــر احملـ تنظـ
واحلقيقة القائلة بأن الزوج املسؤول عن فسخ الزواج        . الزواج

يتمتع باحلق يف اإلعالة قد ُترغم املرأة ضحية العنف العـائلي       ال
ــى البقــ  ــر يف     عل ــالء النظ ــي إي ــذلك ينبغ ــزواج، ول ــسة ال اء حبي

 .تعديل هذا احلكم
ــان  - ٤١ ــسيدة ت  طلبــت بيانــات إضــافية عــن معــدالت   :ال

الطـالق خــالل الــسنوات اخلمــس الــسابقة، يف املنــاطق الريفيــة  

ــى حــد ســواء   ــة   . واحلــضرية عل ــا مبعرف وأعربــت عــن اهتمامه
نـت  إذا كا  إذا كانت هنـاك حمـاكم متخصـصة لألسـرة ومـا            ما

سعى للحــصول املــشورة القانونيــة اجملانيــة متاحــة للمــرأة الــيت تــ
إذا كانـت توقـع جـزاءات علـى          وتـساءلت عمـا   .  الطالق على

يقــدمون اإلعالــة أو مــدفوعات نفقــة األطفــال  اآلبــاء الــذين ال
 .وهل تقدم احلكومة الدعم لألمهات الوحيدات

ة قالـت إن احلكومـ    ): ليتوانيا (السيدة ميكالوسكاييت  - ٤٢
ــة؛ وال  ال ـــزاعات العائليــ ــاطة للنــ ــوفر وســ ــاكم  تــ ــد حمــ توجــ

متخصــصة يف شــؤون األســرة ولكــن القــضاة متخصــصون يف   
يتعلـق حبمايـة األطفـال ونفقتـهم، تكفـل           وفيمـا . تلك القـضايا  

ــة     ــة لألطفــال بــصرف النظــر عــن احلال ــة القانوني ــة احلماي الدول
 ، توجـد أحكـام قانونيـة      ٢٠٠١الزواجية لوالديهم، ومنذ عـام      

ــاق     ــساعيـْين إىل الطــالق بالتوصــل إىل اتف ــزوجني ال ــسمح لل ت
ويف . يتعلق حبضانة األطفال ومـدفوعات إعالتـهم       مشترك فيما 

حالة عدم قيام األب بدفع نفقـة الطفـل، ميكـن أن تطلـب األم               
إىل احملكمــة احلــصول علــى نفقــة ماليــة حــىت يبلــغ الطفــل ســن  

ورة قانونية  احلصول على مش   ورهنا بالدخل، يتوفر  . عاما ١٨
جمانية يف إجراءات الطالق وحيق للوالدين الوحيـدين احلـصول          

 .على استحقاقات معينة
قالـت إنـه توجـد ثالثـة        ): ليتوانيا (السيدة يورشـِنييين  - ٤٣

ويف . مراكز أزمات تقدم الوسـاطة يف حـاالت العنـف العـائلي           
حــني ازداد عــدد األطفــال املولــودين خــارج كنــف الزوجيــة،   

، ٢٠٠٠يف عــام : الت الطــالق يف ليتوانيــا ثابتــاظــل عــدد حــا
 مـن الـسكان ويف عـام        ١ ٠٠٠ حالة طالق لكل     ٣,١وقعت  
 مـــــن ١ ٠٠٠ حالـــــة طـــــالق لكـــــل ٣,٣، وقعـــــت ٢٠٠٦
 .السكان

ــئلة متابعــة     : الرئيــسة - ٤٤ ــضاء إىل توجيــه أس دعــت األع
 .للمواد اليت نوقشت
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 قالــت إهنـا تتــساءل عمــا إذا كانــت : الـسيدة بِيمنتـــِل  - ٤٥
هنــاك عالقــة بــني تأكيــد أن املــرأة يف ليتوانيــا تفــضل الوســائل   
الطبيعيــة ملنــع احلمــل وحقيقــة أن وســائل منــع احلمــل تقتــضي   

إذا  وتــساءلت عمــا. احلــصول علــى وصــفة طبيــة مــن الطبيــب 
كان باإلمكان إلغـاء هـذا الـشرط، بـالنظر إىل أنـه قـد يـصعب                 

 .على املرأة الفقرية احلصول على وصفة طبية
قالــت إن وســائل ): ليتوانيــا (الــسيدة أرمونافيتــشيين - ٤٦

غريهـا حتتـاج وصـفة طبيـة؛ وميكـن           منع احلمـل اهلرمونيـة دون     
 .شراء أشكال وسائل منع احلمل األخرى بدون وصفة طبية

ــسيدة كــوكر   - ٤٧ ــه–ال ــي توضــيح    :  أبَي ــه ينبغ ــت إن قال
الظــروف الــيت ميكــن يف ظلــها أن ختفِّــض احملكمــة ســن الرشــد  

 .الزواجألغراض 
ــيويت  - ٤٨ ــسيدة ميالشـ ــا (الـ ــسبب  ): ليتوانيـ ــت إن الـ قالـ

 .الرئيسي لتخفيض سن الرشد ألغراض الزواج هو احلمل
 سألت عما إذا كان هناك      : شيلينغ -السيدة شوب    - ٤٩

برنــامج تربيــة جنــسية إلزامــي يف املــدارس وطلبــت مزيــدا مــن   
م املعلومات عن مشروع القانون املتعلـق باإلجهـاض الـذي قُـد         

 .للربملان
قـال إن التربيـة اجلنـسية       ): ليتوانيا (السيد بليكشنيس  - ٥٠
ُتدرَّس كمـادة مـستقلة ولكنـها مدجمـة يف مـواد أخـرى مـن                 ال

 .الصف األول إىل الصف الثاين عشر
قالـــت إن بعـــض ): ليتوانيـــا (الـــسيدة موراوســـكييت - ٥١

أعــــضاء الربملــــان قــــدموا مــــشروع قــــانون يرمــــي إىل حظــــر 
 .ن احلكومة ملتزمة بشدة بالسماح باإلجهاضاإلجهاض ولك

يقدم ردا مقنعـا عـن       قالت إن الوفد مل   : السيدة شـِـن  - ٥٢
أسباب اجلمع بني الضرب واإلعاقات الصحية الثانويـة معـا يف           

.  مــن مرفــق التقريــر الــدوري الرابــع٢ فئــة واحــدة يف اجلــدول
ــساء      ــك، ينبغــي توضــيح ســبب اســتعداد الن وباإلضــافة إىل ذل

ومــن . ا العنــف العــائلي ملواصــلة العــيش مــع أزواجهــن  ضــحاي
ــع       ــسامح م ــدم الت ــة بع ــة إشــارة قوي ــة أن ترســل احلكوم األمهي

 .العنف العائلي
ــسيدة ســريغيدييين  - ٥٣ ــا (ال ــة  ): ليتواني قالــت إن احلكوم

أعدت دورات خاصة ملرتكيب العنف العائلي وتقدم املنظمـات         
يا، الالئي يتخذن   احلكومية الدعم واملشورة للنساء الضحا     غري

 .باملضي مع حتقيق الشرطة من عدمـه قرارهن
قالــــت إن العنــــف ): ليتوانيــــا (الــــسيدة ميالشــــيويت - ٥٤

: القـانون اجلنـائي    العائلي غـري مـشمول مبـادة معينـة واحـدة يف           
خطـري نـسبيا، ُتطبـق أحكـام         إذا كان فعل العنف العائلي غيــر      

ــر خطــور    ة، ٌتطبــق مــادة واحــدة، ولكــن إذا كــان العنــف أكث
وخبـصوص الـسؤال املتعلـق خبـدمات الوسـاطة          . املواد األخـرى  

والعنـــف العـــائلي، فإنـــه يف قـــضايا االدعـــاء اخلـــاص ُتعقـــد يف  
احملكمة جلسة استماع للمصاحلة لتمكني اجملين عليهـا واجلـاين          
ــة       ــسة اســتماع يف احملكم ــاد جل ــل انعق ــصاحل قب ــة الت ــن حماول م

 .بدال منها أو
 بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت          تكلمت :الرئيسة - ٥٥

إنــه ينبغــي تقــدمي معلومــات إضــافية عــن كيفيــة طلــب النــساء   
 .ضحايا العنف استصدار أمـر باحلماية

قالت إنه ميكـن إصـدار      ): ليتوانيا (السيدة ميالشيويت  - ٥٦
أوامــر احلمايــة مبوجــب القــانون املــدين والقــانون اجلنــائي علــى 

ــالتني، يت    ــا احلـ ــواء؛ ويف كلتـ ــد سـ ــة   حـ ــدف يف محايـ ــل اهلـ مثـ
 .الشخص املذكور يف األمر

 سـألت عمـا إذا كانـت وسـائل منــع     :الـسيدة سيمــز   - ٥٧
إذا كـان   احلمل الطارئ تقتضي احلصول على وصفة طبية وما  

 .ضباط الشرطة مدربني على معاجلة حاالت العنف العائلي
قالــت إن وســائل ): ليتوانيــا (الــسيدة أرمونافيتــشيين - ٥٨

 .لطارئ تقتضي احلصول على وصفة طبيةمنع احلمل ا
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ــريغيدييين  - ٥٩ ــسيدة سـ ــا (الـ ــباط  ): ليتوانيـ قالـــت إن ضـ
الــشرطة حيــصلون علــى تــدريب خــاص يف كليــات تــدريب       

 .الشرطة
قالت إنه ينبغي توضيح    :  كدَّاري –السيدة هالبريين    - ٦٠

ــزوجني مــسؤوال عــن إهنــاء      الظــروف الــيت يعتــرب فيهــا أحــد ال
إذا  طالق، أعربت عن اهتمامها مبعرفة مـا      ويف حالة ال  . الزواج

كانت املرأة تتمتع فقط حبقوق يف األصول اليت تراكمت أثنـاء           
ــتحقاقات     ــصيب يف االسـ ــة بنـ ــها املطالبـ ــل ميكنـ ــزواج أو هـ الـ

 .املستقبلية
قالت إن القانون املـدين     ): ليتوانيا (السيدة ميالشيويت  - ٦١

تخدم يـــنص علـــى مفهـــوم االلتزامـــات الزواجيـــة، الـــذي ُيـــس  
ــسؤولية يف حــا   ــد امل ــة الطــالق،  . الت الطــالقلتحدي ويف حال

ميكن أن تطالب املرأة إال حبصة من األصول الـيت تراكمـت              ال
 .أثناء الزواج

ــت إن ليتوانيــا  ): ليتوانيــا (الــسيدة موراوســكييت  - ٦٢ قال
ــا     ــة وم ــذ االتفاقي ــا يف تنفي ــدما هام ــة   أحــرزت تق ــت ملتزم زال

وسـتأخذ احلكومـة يف االعتبـار       . بالكامل بتحسني وضع املـرأة    
املالحظات اخلتامية للجنة بغية تنفيذ مزيد مـن التـدابري الراميـة            

 .إىل تعزيز املساواة يف اجملتمع الليتواين
قالـت إن اللجنـة تـدرك أنـه مت إحـراز تقـدم              : الرئيسة - ٦٣

يف ليتوانيــا وأن التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري جــدير 
يف ذلـك    التحديات تواجه احلكومـة، مبـا     بيـد أن بعض    . بالثناء

النجــــاح يف إدمــــاج االتفاقيــــة والربوتوكــــول االختيــــاري يف  
ــوح     ــدرا أكـــرب مـــن الوضـ ــا قـ ــة إعطائهمـ التـــشريع احمللـــي بغيـ

ويف اخلتـام،   . وجعلهما أداة لدعم املعايري املتعلقة حبقـوق املـرأة        
أعربت عن أمل اللجنة يف انتفاع احلكومـة بالتوصـيات العامـة            

 .علقة بالعنف ضد املرأة والتدابري اخلاصة املؤقتةاملت
  .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  


