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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠
  

مــــشروع املالحظــــات اخلتاميــــة للجنــــة املعنيــــة بالقــــضاء علــــى التمييــــز ضــــد   
 ليتوانيا :املرأة

 
ــا    - ١ ــدوريني الثالــث والرابــع لليتواني ــرين ال ــة يف التقري  CEDAW/C/LTU/3 (نظــرت اللجن
انظـر   (٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ٢ املعقودتني يف   ٨٣٥ و   ٨٣٤يف جلستيها   ) CEDAW/C/LTU/4 و

CEDAW/C/SR.834 ــة     ). 835 و ــئلة يف الوثيقــــ ــسائل واألســــ ــة باملــــ ــة اللجنــــ ــرد قائمــــ وتــــ
CEDAW/C/LTU/Q/4 وترد ردود حكومة ليتوانيا يف الوثيقة CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1. 

 
 مقدمة  

للجنـة علـى الدولـة الطـرف لتقـدميها تقريريهـا الـدوريني الثالـث والرابـع، اللـذين                 تثين ا  - ٢
اتبعا املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بإعداد التقارير الدوريـة وأخـذت يف االعتبـار املالحظـات                

وتأسف اللجنـة مـع ذلـك ألن املعلومـات الـواردة يف التقريـرين كانـت                 . اخلتامية السابقة للجنة  
. ات طبيعـة شـديدة العموميـة حبيـث ال متكّـن اللجنـة مـن تقيـيم الوضـع اخلـاص بـاملرأة                       أحيانا ذ 

وتثين اللجنة أيضا على الدولة الطرف للردود الكتابية على قائمة املسائل واألسـئلة الـيت أثارهـا               
الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة وعلــى العــرض الــشفوي والــردود علــى األســئلة املطروحــة مــن   

ف اللجنة مع ذلك ألن هذه الردود مل تكـن مرضـية علـى الـدوام وكـان ينقـصها                    وتأس. اللجنة
 .يف بعض األحيان تفهما لطبيعة االتفاقية وأحكامها احملددة

ــضمان          - ٣ ــل وزارة ال ــة وكي ــدها برئاس ــة الطــرف لوف ــى الدول ــة كــذلك عل ــثين اللجن وت
وتعــرب اللجنــة . االجتمــاعي والعمــل والــذي ضــم ممــثلني ملختلــف وزارات وإدارات احلكومــة

 .عن تقديرها للحوار البّناء املفتوح الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
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ــام      - ٤ ــّدقت يف عـ ــرف صـ ــة الطـ ــدير أن الدولـ ــع التقـ ــة مـ ــظ اللجنـ ــى ٢٠٠٤وتالحـ  علـ
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري لالتفاقية وقبلت تعديل الفقرة 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ين اللجنة على الدولة الطرف على إصـالحاهتا القانونيـة الـيت ترمـي إىل القـضاء علـى                   تث - ٥
وترحــب بــصفة خاصــة بتعــديالت القــانون . التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني 

املتعلــق بتــوفري فــرص متكافئــة للنــساء والرجــال وحظــر التمييــز غــري املباشــر، والــسماح بتطبيــق 
، هبدف التعجيل بتحقيـق املـساواة الفعليـة للمـرأة مـع الرجـل، ونقـل عـبء           تدابري خاصة مؤقتة  

إقامــة الــدليل مــن علــى عــاتق الــضحية املزعومــة إىل عــاتق الــشخص أو املؤســسة الــذي قُــدمت 
وتثين أيضا على الدولة الطرف إلصدار قانون مجهورية ليتوانيـا بـشأن املعاملـة          . الشكوى ضده 

مباشر أو غري مباشر قائم على أسـاس الـسن، أو التوجـه اجلنـسي،               املتساوية اليت حتظر أي متييز      
أو اإلعاقــة، أو األصــل الــساليل أو العرقــي، أو الــدين، أو املعتقــدات ويــنص علــى طــرق تنفيــذ 

 .املعاملة املتساوية
ــساء         - ٦ ــة للن ــالفرص املتكافئ ــيني ب ــاجمني وطن ــذ برن ــاد وتنفي ــضا باعتم ــة أي وترحــب اللجن

واللـذين حيتويـان علـى عـدد مـن التـدابري الـيت              ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥  و ٢٠٠٤-٢٠٠٣(والرجال  
 .ترمي إىل كفالة الفرص املتكافئة للنساء والرجال يف مجيع مناحي احلياة

وتــثين اللجنــة كــذلك علــى الدولــة الطــرف العتمــاد اســتراتيجية وطنيــة طويلــة األجــل  - ٧
ــة       ــدابري التنفيذي ــرأة وخطــة للت ــف ضــد امل ــدفان إىل   و٢٠٠٩-٢٠٠٧ملكافحــة العن ــذين يه الل

 .خفض العنف املرتيل ضد املرأة بطريقة ثابتة ومعقدة ومنهجية
وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالنساء والفتيـات،             - ٨

ــرة      ــامج منــع ومكافحــة االجتــار بالبــشر للفت ، ٢٠٠٨-٢٠٠٥مبــا يف ذلــك اعتمــاد وتنفيــذ برن
ــة إصــدار تــص  ــصة،     وإمكاني ــسلطات املخت ــاونون مــع ال ــذين يتع ــضحايا االجتــار ال اريح إقامــة ل

 علــى بروتوكــول األمــم املتحــدة ملنــع وقمــع االجتــار باألشــخاص،    ٢٠٠٣والتــصديق يف عــام 
ــه، واملكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة      وخباصــة النــساء واألطفــال واملعاقبــة علي

عالوة على ذلك، تـثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتعاوهنـا               و. املنظمة العابرة للحدود الوطنية   
 .الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا الصدد

 
 جماالت القلق الرئيسية والتوصيات   

تشري اللجنة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملـستمر جلميـع أحكـام                    - ٩
ــيت وردت يف    ــشواغل والتوصــيات ال ــرى أن ال ــة، وت ــة   االتفاقي ــة احلالي  املالحظــات اخلتامي
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تتطلب اهتماما ذي أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري 
وبناء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى التركيـز علـى تلـك اجملـاالت يف                  . التايل

 تقريرهــا أنــشطتها التنفيذيــة واإلبــالغ عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج الــيت حتققــت يف   
ــل  ــدوري املقب ــة إىل مجيــع       . ال ــذه املالحظــات اخلتامي ــدمي ه ــة الطــرف إىل تق ــدعو الدول وت

وإىل اهليئـــة القـــضائية، حـــىت ميكـــن كفالـــة ) ســـيماس(الـــوزارات املختـــصة، وإىل الربملـــان 
 .التام تنفيذها

ويف حــني تالحــظ اللجنــة أن االتفاقيــة تطبــق بــصورة مباشــرة وهلــا األســبقية علــى           - ١٠
ريعات الوطنيــة املتنازعــة معهــا، فإهنــا تــشعر بــالقلق ألن أحكــام االتفاقيــة ومفهومهــا عــن   التــش

املساواة املوضـوعية بـني اجلنـسني، وبروتوكوهلـا االختيـاري وكـذلك التوصـيات العامـة للجنـة                   
 بـأن  تـسلم ويف حـني  . غري معروفة ومطبقة بصورة كافيـة مـن قبـل مجيـع أفـرع الدولـة الطـرف         

عتـرب اآلن جـزءا إلزاميـا باملنـهج القـانوين باجلامعـات، فـإن اللجنـة تـشعر أيـضا                     القانون الـدويل يُ   
بالقلق ألن أحكام االتفاقية والتوصـيات العامـة للجنـة غـري معروفـة بـصورة كافيـة لـدى أغلبيـة               

ل علـى ذلـك عـدم       القضاة واحملامني واملدعني العامني وكـذلك لـدى النـساء أنفـسهن، كمـا دلّـ               
ــرارات للمحــ   ــة وجــود أي ق ــشري إىل االتفاقي ــة     . اكم ت ــشأن قل ــالقلق ب ــضا ب ــة أي ــشعر اللجن وت

انتـهاك حقوقهـا، مبـا يف       إزاء  استخدام املرأة، وال سـيما مـن املنـاطق الريفيـة، لـسبل االنتـصاف                
 .تكافؤ الفرصاملعين بظامل املذلك اإلجراءات القضائية وحق اللجوء إىل أمني 

 تدابري إضـافية لكفالـة أن االتفاقيـة معروفـة           تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ     و - ١١
وتطبق بصورة كافية بواسطة مجيع أفرع الدولة الطـرف باعتبارهـا إطـارا جلميـع القـوانني،                 
وأحكام احملاكم والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة، مبـا يف ذلـك                 

أيضا الدولـة الطـرف إىل أن تتخـذ،         وتدعو اللجنة   . إقرار نظام جديد لسرية قضايا احملاكم     
 مـن بروتوكوهلـا االختيـاري،       ١٣ مـن االتفاقيـة واملـادة        ٢٤وفقا اللتزاماهتا مبوجـب املـادة       

تدابري ملموسة جلعل هاتني املعاهدتني معروفتني على نطاق واسع، مبـا يف ذلـك التوصـيات                
مــل يف مركــز وحتــث الدولــة الطــرف علــى إقامــة بــرامج تــدريب أثنــاء الع   . العامــة للجنــة

التــدريب القــضائي للمــدعني العــامني والقــضاة واحملــامني بــشأن هــذه املعاهــدات وتطبيقهــا  
ــا   ــا إجباري ــار ذلــك التزام ــة     . باعتب ــة وحمــو األمي ــام حبمــالت مــستمرة للتوعي وتوصــي بالقي

القانونية واليت تستهدف النساء، مبا يف ذلـك النـساء الريفيـات واملنظمـات غـري احلكوميـة                  
وتدعو كذلك الدولة الطرف إىل إنشاء فروع إقليمية وحملية         .  جمال قضايا املرأة   العاملة يف 

ملكتب أمـني مظـامل تكـافؤ الفـرص بغيـة تـسهيل وصـول املـرأة إىل هـذه اإلجـراءات وسـبل             
 .االنتصاف من انتهاكات حقوقها
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مــن قــانون الفــرص املتكافئــة للنــساء والرجــال  ) ٦ (٢٤ويف حــني الحظــت أن املــادة  - ١٢
نص على أن اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة ال ينبغـي اعتبـاره متييـزا وأنـه ميكـن تطبيقهـا إذا مـا أقـر                          ت

تشريعا حمددا، فإن اللجنة تأسف ألنه مل يتم إقرار مثل هذه القـوانني، مبـا يف                ) سيماس(الربملان  
ــام     ــيم، والتوظيـــف يف القطـــاع العـ ــة، والتعلـ ــاة العامـ ذلـــك يف جمـــاالت مثـــل الـــسياسة، واحليـ

 .اخلاص وأ
 مـن   ٤ مـن املـادة      ١ بشأن الفقـرة     ٢٥تشجع اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم       و - ١٣

االتفاقية، الدولة الطـرف علـى أن تعتمـد بـصورة منهجيـة مثـل هـذه القـوانني بـشأن اختـاذ                  
تدابري خاصة مؤقتة مبا يف ذلك األهداف واجلداول الزمنية أو احلـصص، علـى أن يـدعمها         

لية بغية التعجيل بتحقيق املساواة احلالية للمرأة مع الرجـل          اأن تنفذها بفع  نظام للحوافز، و  
ــام واخلــاص      ــيم والتوظيــف يف القطــاعني الع ــة، والتعل ــسياسية والعام ــاة ال . يف جمــاالت احلي

وعالوة على ذلك، تشجع الدولة الطرف علـى النظـر يف تعـديل القـانون املتعلـق بـالفرص                 
تبـسيط إجـراء التطبيـق املؤقـت للتـدابري اخلاصـة بـصورة              املتكافئة للنساء والرجـال هبـدف       

 حــسب ،عمليــة وبالتــايل كفالــة االســتخدام الفعــال هلــذه التــدابري يف جمــاالت ومــستويات   
وتشجع الدولة الطرف أيضا على تنظـيم حلقـات تدريبيـة خاصـة بـشأن تطبيـع                 . االقتضاء
التدابري على الـصعيد الـوطين   التدابري اخلاصة املؤقتة هبدف تيسري تطبيق مثل هذه  ومالءمة  

 .واإلقليمي واحمللي
ــزال - ١٤ ــة     وال ي ــسلطة األبوي ــة إزاء اســتمرار املواقــف القائمــة علــى ال  القلــق يــساور اللجن

طــة بــاملرأة والرجــل يف األســرة    اوالقوالــب النمطيــة املتأصــلة بــشأن األدوار واملــسؤوليات املن    
ة املرأة حلقوق االنسان واستمتاعها هبا، وتتجلـى        واجملتمع يف ليتوانيا، واليت هتدد بتقويض ممارس      

وسـائط  ويف عدة أمور منها اإلطار املفاهيمي املعتمـد أخـريا للـسياسة الوطنيـة املتعلقـة باألسـرة            
، الـيت تـؤثر مجيعهـا يف اخليـارات التعليميـة التقليديـة              والكتب املدرسية واملواد األساسية   اإلعالم  

ايت يف ســوق العمــل، وتــدّني مــستوى مــشاركتها يف احليــاة  املتاحــة للمــرأة، ووضــعها غــري املــو 
 .سيما على الصعيد احمللي قرار، الالسياسية واحلياة العامة ومواقع اختاذ ال

وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تعــزز جهودهــا وتتخــذ تــدابري شــاملة ودائبــة      - ١٥
عيــة واحلمــالت وتوصــي بتوجيــه محــالت التو . للقــضاء علــى القوالــب اجلنــسانية النمطيــة 

التعليمية إىل كل من املرأة والرجـل لتعزيـز التغـيري الثقـايف فيمـا يتعلـق بـدورمها ومهامهمـا                     
 إجيابيـة  مـن االتفاقيـة، وتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى عـرض صـور                  ٥يتفـق مـع املـادة        مبا

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضا تعزيـز التعلـيم          . للمرأة ال تتصف بالتحيز اجلنساين    
جبميـع املؤسـسات التعليميـة وعلـى كافـة       والتدريب أثناء اخلدمة ملوظفي التعليم واإلرشـاد     
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الكتـب  األصعدة فيما يتعلق مبسائل املساواة اجلنسانية، والتعجيل باسـتكمال تنقـيح كافـة              
النمطية، وتطبيـق تـدابري خاصـة         واملواد الدراسية للقضاء على القوالب اجلنسانية      املدرسية

 من االتفاقيـة لتـشجيع النـساء علـى تقلـد مناصـب اختـاذ        ٤ من املادة  ١للفقرة  مؤقتة وفقا   
القرارات يف املؤسسات التعليمية، وزيادة عدد األساتذة من النساء يف اهليئـات التدريـسية              

رشــاد وحثــت الدولــة الطــرف أيــضا علــى وضــع وتنفيــذ الــربامج الراميــة إىل إ  .األكادمييــة
 .ت التعليمية واملهنية غري التقليديةلفتيات والنساء بشأن اخلياراا

إىل أن قـانون املـساواة يف املعاملـة قـد أسـفر عـن توسـيع واليـة                 اللجنـة   تـشري   يف حني   و - ١٦
خـرى إىل جانـب التمييـز اجلنـسي     األلتمييـز  أسـباب ا أمني املظامل املعـين بتكـافؤ الفـرص ليـدمج         

، مـن احتمـال فقـدان مـسألة التمييـز           واجلنساين، فيساورها القلق، يف إطار هذه الوالية اجلديدة       
ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك هيمنتــها الكميــة وطبيعتــها النوعيــة الــشاملة، لــبعض مــا تتمتــع بــه مــن  

وبالقدر نفسه، بينما ترحـب اللجنـة بإقامـة شـعبة            .بروز، ومن مث إيالئها قدر أقل من االهتمام       
اجلنـسني يعهـد إليهـا بتنـسيق     مستقلة داخل وزارة الـضمان االجتمـاعي والعمـل للمـساواة بـني         

، مبا يف ذلك تنفيذ الربنامج الوطين لتكافؤ الفـرص للنـساء     أنشطة املساواة بني اجلنسني بالوزارة    
ويـساورها القلـق    .يساورها القلق من أن الشعبة ال تضم سـوى أربعـة مـوظفني     فإهنا  والرجال،  

 كـل وزارة تـضطلع مبهمتـها        أيضا من أن مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية اليت جرى تعيينها يف          
ألنـه علـى الـرغم مـن        وعلى الصعيد احمللي، يساور اللجنـة القلـق         . إىل جانب مهامها االعتيادية   

لـيس  فإنـه   عينت مسؤولني عن املـساواة اجلنـسانية علـى أسـاس طـوعي،               بعض البلديات قد  أن  
الــروابط بــني  البلــديات، وأن مــستوى هنــاك التزامــا قانونيــا بتعــيني هــؤالء املــسؤولني علــى       

 .الوطنية اإلقليمية واحمللية غري كافية فيما يتعلق بأنشطة املساواة اجلنسانيةاملستويات 
وتوصي اللجنة بضرورة اختاذ الدولـة الطـرف اخلطـوات الـضرورية لكفالـة تعزيـز                 - ١٧

. آلية املساواة اجلنسانية على الصعيد الوطين فيما يتصل بكل مـن املـوارد البـشرية واملاليـة         
وفيمــا يتعلــق بالتوســع يف واليــة أمــني املظــامل املعــين بتكــافؤ الفــرص، علــى الدولــة الطــرف  
ضمان إيالء مـسألة التمييـز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك طبيعتـها الـشاملة، اإلبـراز واالهتمـام                       

ويف هذا اخلصوص، ينبغي ختـصيص األمـوال الكافيـة يف ميزانيـة الدولـة الطـرف                 . الكافيني
 املظامل املعين بتكافؤ الفرص مبا يكفي من املوارد البشرية واملادية لتنفيذ           لتزويد مكتب أمني  

 الـشؤون اجلنـسانية يف      تنـسيق وتوصـي اللجنـة أيـضا بإعفـاء مراكـز           . مهامه على حنو فعال   
الوزارات على الصعيد الوطين من بعض مهامهـا األصـلية كـي يتـوفر هلـا املزيـد مـن وقـت                      

والدولـة الطـرف مـدعوة لتعـديل     . املـساواة حتقيـق  ة حنـو  العمل لالضطالع بواليتها املوجهـ  
 بتعـيني خـبري معـين       ا إجباريـ  اقانوهنا بشأن الفرص املتكافئة للنساء والرجال ليتضمن التزامـ        

الوطنيـة  بني املـستويات  بلدية، وتعزيز الروابط مقاطعة أو باملساواة اجلنسانية يف كل إدارة     
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 املساواة اجلنسانية، مبا يف ذلك تـوفري التـدريب علـى    واإلقليمية واحمللية فيما يتعلق بأنشطة    
وهتيــــب اللجنــــة أيــــضا . مراعــــاة الفــــوارق بــــني اجلنــــسني، وتعمــــيم املنظــــور اجلنــــساين

ــة ــا لتكــاف   بالدول ــا ثالث ــرة  للفــرص ؤ االطــرف أن تعتمــد برناجمــا وطني لنــساء والرجــال للفت
 .قييم الذي سيتم للربنامج الثاين على أساس الت٢٠١٤ - ٢٠١٠

وحتيط اللجنة علمـا بـشىت اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف املوجـه                       - ١٨
ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي، منذ تقدمي تقريرها الدوري السابق، مبا يف ذلـك اعتمـاد                  

وطنية ملكافحة العنـف ضـد املـرأة، وإدخـال عـدد مـن التعـديالت األخـرية علـى                    ال ستراتيجيةالا
ن اجلنائي، وإنشاء شبكة من مراكز األزمات اليت تقـدم الـدعم لـضحايا العنـف والتوسـع                  القانو

يف )  سـاعة يوميـا  ٢٤(املـساعدة املتخصـصة بواسـطة اهلـاتف بـصورة متواصـلة             خدمـة   يف توفري   
أيــضا علمــا وحتــيط اللجنــة . للنــساء الالئــي يتعرضــن للــضرب يف كــل أحنــاء البلــد ٢٠٠٨عــام 

ة اإلطــار املفــاهيمي للحمايــة مــن العنــف العــائلي كأســاس لــصياغة  بإنــشاء فريــق عامــل لــصياغ
زالـت يـساورها القلـق إزاء ارتفـاع          غري أهنـا مـا    . قانون خاص معين باحلماية من العنف العائلي      
هـذه  سيما العنف العـائلي، وبوجـه خـاص يف ظـل      نسبة انتشار العنف ضد املرأة يف ليتوانيا، ال 

وتـشعر اللجنـة بـالقلق مـن أن     . بـشأن العنـف العـائلي    عدم وجـود قـانون خـاص        مع   ،ظروفال
غيــاب هــذا القــانون قــد يــؤدي إىل اعتبــار العنــف مــسألة خاصــة ال يــتم فيهــا إدراك تــداعيات   

كامل من جانب مسؤويل الشرطة والـصحة والـسلطات       على حنو   العالقة بني الضحية واملذنب     
ن الدولة الطرف مل حتدد إطارا زمنيـا        ويساور اللجنة القلق أيضا من أ     . املختصة واجملتمع بأسره  

العتماد اإلطار املفاهيمي أو القانون اخلاص التايل، وتعـرب عـن أسـفها مـن عـدم كفايـة عـدد                     
 مببـادرة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة،      امراكز األزمـات، الـيت أقـيم العديـد منـها ويـتم تـشغيله           

  .نتيجة لغياب الدعم املايل احلكومي
، على كفالـة اختـاذ تـدابري    ١٩ولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة     وحتث اللجنة الد   - ١٩

قانونية وتـدابري أخـرى شـاملة للتـصدي لكافـة أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيـه العنـف              
ة تنفيذ  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ختصيص ما يكفي من املوارد املالية لكفال            .املرتيل

 .االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة تنفيـذا فعـاال، ورصـد نتائجهـا عـن كثـب                 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إىل كفالة متكن مجيع النساء من ضحايا العنف العائلي، 
مبن فيهن النساء الريفيات، من اللجوء إىل وسائل فورية لالنتصاف واحلماية، مبـا يف ذلـك                

ر احلماية، وتوفري عدد كاف من أماكن اإليواء اآلمنـة واملمولـة متـويال كـاف، وتـوفري                   أوام
وتوصـي اللجنـة بـأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى وضـع                . املساعدة القانونية عند الضرورة   

قانون حمدد للعنف العائلي املوجه ضـد املـرأة يـنص علـى كفالـة سـبل االنتـصاف واحلمايـة                   
وحتــث الدولــة الطــرف علــى حتــسني أعمــال   . يــا العتمــادهدون تــأخري، ويــضع إطــارا زمن 
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البحث ومجع البيانات اليت تقوم هبا بشأن انتشار العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، مبا يف       
 . ذلك املعلومات عن العالقة بني املذنب والضحية يف حاالت العنف

ل، واالخنفــاض وحتــيط اللجنــة علمــا بارتفــاع مــستوى مــشاركة املــرأة يف ســوق العمــ   - ٢٠
 يف املائـة يف     ٥,١ إىل نـسبة     ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ١٣,٩الكبري يف معدل بطالتـها مـن نـسبة          

 ابعدد من املبادرات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف دعمـ   علما ويف حني حتيط اللجنة . ٢٠٠٨عام  
لعمـل اجلديـد   تلك املشاركة، وتيسري التوفيق بني العمل واحليـاة األسـرية، مبـا يف ذلـك قـانون ا      ل

مرونــة فــرص إجــازة رعايــة األطفــال، والفرصــة الــيت تــوفرت للرجــال أخــريا علــى  صالــذي يــن
املراعيـة  للحصول على إجازة أبوة، وفرص ترتيبات العمـل املرنـة، والتـشجيع علـى الـسياسات                 

ألسرة يف أماكن العمل، فإهنا مازالت يـساورها القلـق إزاء التمييـز الـوظيفي الرأسـي واألفقـي                   ل
لكبري بني النساء والرجال يف سوق العمل، واستمرار وجـود فجـوة يف األجـور بـني اجلنـسني،          ا

 .فضال عن اخنفاض نسبة الرجال احلاصلني على إجازة أبوة
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة لتحقيـق املـساواة مـن الناحيـة                     - ٢١

ــرأة والرجــل يف ســوق العمــل، مبــا يكفــ     ــة بــني امل ــام للمــادة  الفعلي ــال الت  مــن ١١ل االمتث
وتوصي الدولة الطرف باختاذ تدابري عملية، مبا يف ذلك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة،     .االتفاقية

. للقضاء على كل من العزل املهين الرأسي واألفقي، وسد الفجوة بني اجلنسني يف األجور             
تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة        وتشجَُّع الدولة الطرف هبذا الصدد على النظر يف تعديل قانون            

والرجل، حبيث ينص على قيام أصحاب العمل من القطاعني العام واخلـاص بوضـع خطـط                
إلزامية للمساواة تشمل أيضا مسائل األجور، وسياسـات مراعيـة لألسـرة، يقـوم برصـدها         

وفـضال عــن ذلـك توصــي اللجنـة بــأن تواصـل الدولــة      .أمـني املظـامل املعــين بتكـافؤ الفــرص   
دها الرامية إىل كفالة التوفيـق بـني املـسؤوليات األسـرية واملـسؤوليات املهنيـة                الطرف جهو 

وتعزيز املساواة يف تقاسم املهام املرتليـة واألسـرية بـني املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك بزيـادة                      
 .األبوةاحلوافز للرجال على االستفادة من حقهم يف إجازة 

الطـرف مـن جهـود لـدعم األسـر، يـساورها            ويف حني تالحظ اللجنة ما تبذلـه الدولـة           - ٢٢
ــصدرا         ــاره م ــؤخرا باعتب ــة م ــسياسات اُألســرية الوطني ــاهيمي لل ــار املف ــاد اإلط ــق إزاء اعتم القل
جوهريــا للقــوانني والــسياسات املتعلقــة باألســرة، نظــرا ألن هــذا اإلطــار املفــاهيمي يــستند إىل   

نـسان اخلاصـة هبـا ومتتعهـا هبـا         مفهوم ضيق لألسرة، قد يؤثر سلبا على ممارسة املـرأة حقـوق اإل            
 .يف إطار الزواج والعالقات األسرية
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وتـدعو اللجنـة الدولـة الطــرف إىل أن ترصـد بـصورة فعالــة أثـر اإلطـار املفــاهيمي         - ٢٣
للسياسات اُألسرية الوطنية على األسر غري التقليدية، على حنو مـا اعترفـت بـه اللجنـة يف                   

األمهـات غـري    /يت يرعاهـا أحـد الوالـدين، واآلبـاء        ، مبا يف ذلك األسـر الـ       ٢١توصيتها رقم   
ــار    ــارج إطـ ــودين خـ ــال مولـ ــزوجني ألطفـ ــةاملتـ ــن   رابطـ ــراكات األزواج مـ ــزواج، وشـ  الـ

  .السحاقيات الاليت هلن أطفال، واألسر املكونة من األجداد واألحفاد
ــة الطــرف بــذلت بعــض اجلهــود يف جمــال الــصحة      - ٢٤ ــة أن الدول ويف حــني تالحــظ اللجن

ية، مبا يف ذلك نشر وتوزيع كتيبات عن التربيـة اجلنـسية واحلقـوق اإلجنابيـة، يظـل القلـق             اإلجناب
يساورها إزاء استمرار معدل اإلجهاض العـايل وصـعوبة حـصول الفتيـات والنـساء، وال سـيما                  

وهبـذا اخلـصوص تعـرب     .نساء املناطق الريفية، على وسائل تنظيم األسرة مبا فيها موانع احلمـل 
 سـن  عن قلقها إزاء املعلومـات الـيت تفيـد بـأن مـا يزيـد علـى نـصف الـشابات بـني                 اللجنة أيضا 

 عامــا ال يــستخدمن أيــة وســائل ملنــع احلمــل وأن التربيــة اجلنــسية ليــست إلزاميــة يف  ٢٥و  ١٥
وتشعر اللجنة بقلق عميق جتاه مشروع القانون املتعلق حبماية احليـاة البـشرية يف طـور     .املدارس

لــذي يــنص علــى ثــالث حــاالت فقــط جيــوز فيهــا اإلجهــاض قانونــا، ضــمن  مــا قبــل الــوالدة، ا
ونظرا لكون مـشروع القـانون يـنص علـى أن اإلجهـاض فيمـا عـدا هـذه                  . حدود زمنية صارمة  

احلاالت الثالث قد يعتـرب جرميـة ُيعاقـب عليهـا القـانون الليتـواين، يـساور اللجنـة القلـق مـن أن            
 عمليـات اإلجهـاض غـري املأمونـة وغـري القانونيـة، مـع               اعتماد هذا القانون قد ُيلجئ النساء إىل      

  . النفاسيةسهم يف ارتفاع معدل الوفياتُتيصحب ذلك من أخطار حتدق بصحتهن وحياهتن و ما

اختـاذ تـدابري عمليـة لتحـسني اسـتفادة املـرأة مـن              إىل   اللجنة الدولة الطرف     تدعوو - ٢٥
 مــن ١٢اإلجنابيــة، وفقــا للمــادة الرعايــة الــصحية، وخاصــة اخلــدمات الــصحية اجلنــسية و 

وتطلـب مـن    . الصادرة عن اللجنة واملتعلقة باملرأة والصحة٢٤االتفاقية  والتوصية العامة 
الدولة الطرف تعزيز التدابري اهلادفة إىل منع وقوع حاالت احلمل غري املرغوب فيه، مبا يف       

األسـرة علـى نطـاق      ذلك عن طريق إتاحة جمموعة شاملة من موانع احلمل ووسائل تنظـيم             
أوسع، وبكلفة مقبولة، مبا يف ذلك الوسائل العاجلة ملنع احلمل، وعن طريق تـوفري التربيـة                

 أوساط النساء   يفاجلنسية اإللزامية يف املدارس وزيادة املعرفة والوعي بشأن تنظيم األسرة           
ــواء    ــال علــى حــد س ــة الطــرف إىل تعميــق الــوعي       .والرج وكــذلك تــدعو اللجنــة الدول

سيتركه مشروع القانون املتعلق حبماية احلياة البشرية يف طـور مـا قبـل الـوالدة مـن أثـر               مبا
على املرأة إذا ما اعُتمد، وبالتايل كفالة عدم جلوء النـساء إىل إجـراءات طبيـة غـري مأمونـة                    
  .مثل عمليات اإلجهاض غري القانونية، اليت قد تعرض صحتهن وحياهتن ألخطار جسيمة

لـزم  ُت من قانون تكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل     ٣حظ اللجنة أن املادة ويف حني تال   - ٢٦
مؤسـسات الدولــة بتقــدمي املــساعدة لــربامج املنظمــات اهلادفــة إىل املــساعدة علــى حتقيــق تكــافؤ  
الفرص للمرأة والرجل، وكذلك إنشاء جلنـة خاصـة ُتعـىن بإعـداد اسـتراتيجية متويـل املنظمـات                   
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 قلقـة إزاء التمويـل غـري الكـايف للمنظمـات غـري احلكوميـة، مبـا فيهـا                    غري احلكوميـة، فإهنـا تظـل      
املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية، وتالحــظ مــع القلــق أن هــذا التمويــل مــشتت ويقــوم علــى  

  .التنافس ويفتقر إىل الثبات واالستمرارية

وتكرر اللجنة توصيتها بـأن تـضع الدولـة الطـرف معـايري واضـحة لتقـدمي وكفالـة                    - ٢٧
 علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي لعمـل املنظمـات غـري            عم مايل حكومي مـستدام وكـافٍ      د

وقـد تنظـر    .احلكومية النسائية، من أجل زيـادة قـدرهتا علـى دعـم حقـوق اإلنـسان للمـرأة       
. الدولــة الطــرف يف إصــدار تقريــر ســنوي عــام عــن الــدعم الــذي تقدمــه هلــذه املنظمــات    

وف األفـراد  فالطـرف علـى تعميـق الـوعي يف صـ     وكذلك توصي اللجنة بأن تعمـل الدولـة    
ــرامج لتــدريب      ثلــي مموالــشركات بــشأن إمكانيــة التــربع للمنظمــات النــسائية، ووضــع ب

املنظمــات غــري احلكوميــة علــى كيفيـــة املــشاركة مــشاركة فعالــة يف الــربامج األوروبيـــة         
  .للمساواة بني اجلنسني

ذهتا الدولـة الطـرف، مبـا فيهـا برنـامج       اللجنـة خمتلـف التـدابري الـيت اختـ       تراقبويف حني    - ٢٨
وبرنـــامج التنميـــة )  ٢٠١٠-٢٠٠٨ و ٢٠٠٤-٢٠٠٠(إدمـــاج الرومـــا يف اجملتمـــع الليتـــواين 

ــرة   ــواين للفت ــة الليت ــا ٢٠١٣-٢٠٠٧الريفي ــضعفة مــن    تالحــظ، فإهن ــات مست ــق أن فئ  مــع القل
منـهن نـساء الرومـا،      النساء، مثل النساء الريفيات، وذوات اإلعاقة، ونساء األقليات العرقيـة، و          

واملهاجرات، واملسنات، ال يزلن يعانني من التمييز يف التعليم ويف العمالـة والـصحة واإلسـكان                
وغري ذلك من اجملاالت بسبب جنسهن وألسباب أخرى، وبذلك يتعرضن ألنواع متعددة مـن              

ة الطـرف  وتعرب اللجنة عن أسفها هبذا اخلصوص لكون املعلومات الـيت قدمتـها الدولـ    .التمييز
ركز علـى املـرأة بالقـدر الكـايف ومل ُتعـر االهتمـام الكـايف ألوضـاع مجيـع هـذه                      تيف تقاريرها مل    

  .الفئات من النساء

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز  - ٢٩
 ونساء األقليـات    ضد الفئات املستضعفة من النساء، مبن فيهن النساء الريفيات واملعوقات         

 يعشن الاليتالعرقية، ومنهن نساء الروما، واملهاجرات، واملسنات، داخل اجملتمعات احمللية 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى زيـادة وعـي املـرأة      .فيها أو يف اجملتمع الليتواين عموما

قوقهـا  بتوافر اخلدمات االجتماعية ووسائل االنتصاف القانونية، وكذلك إطالعهـا علـى ح        
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف         .فيما يتصل باملساواة اجلوهرية بني اجلنسني وعـدم التمييـز         

على اختاذ تدابري فعالة إلدماج هؤالء النساء، عند االقتضاء، يف برامج التعلم مـدى احليـاة            
ويف سوق العمل يف ليتوانيا، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء مراكز املوارد املخصـصة للنـساء          

وتكرر اللجنة توصـيتها الـيت دعـت فيهـا الدولـة الطـرف إىل أن ترصـد         .ملناطق الريفيةيف ا
الــربامج القائمــة وأن تــضع سياســات وبــرامج إضــافية هتــدف إىل متكــني النــساء الريفيــات   

دمات اخلـ اقتصاديا مبا يكفل حصوهلن على املوارد اإلنتاجية ورؤوس األموال، فـضال عـن              
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وإضافة إىل ذلك تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل     .الثقافيةالصحية والفرص االجتماعية و
 ضــد هــذه الفئــات   األشــكالإجــراء دراســات منتظمــة وشــاملة بــشأن التمييــز املتعــدد       

ــة والتعلــيم      املستــضعفة مــن النــساء، وإىل مجــع إحــصاءات عــن حالتــهن يف جمــاالت العمال
لــسياسية، وعــن مجيــع والــصحة، فــضال عــن وصــوهلن إىل مناصــب اختــاذ القــرار يف احليــاة ا

 .أشكال العنف اليت قد يتعرضن هلا، وتقدمي هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل
ويــساور اللجنــة القلــق مــن كــون التــشريعات الــسارية املفعــول يف الدولــة الطــرف           - ٣٠
، يتعلــق بتوزيــع األصــول، مبــا فيهــا األصــول غــري املاديــة، واإليــرادات املــستقبلية احملتملــة     فيمــا

وكذلك تقاسم األمالك عند الطالق، قد ال تعاجل بصورة الئقـة الفـروق االقتـصادية اجلنـسانية                 
، وحـصة املـرأة األكـرب مـن         العمـل يف سوق   بني اجلنسني    القائم   التمييزبني الزوجني النامجة عن     

  .األعمال غري مدفوعة األجر، واحتمال انقطاع مسارهن املهين بسبب املسؤوليات األسرية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء حبوث عن اآلثار االقتصادية للطالق على             - ٣١
أس مـال بـشري معـزز       من ر  الذكورألزواج  ا حيظى به ا   الزوجني، مع إيالء اهتمام خاص مل     

وتوصي اللجنة  .ةتقطعامل وغري ةرغاملتفأمناط حياهتم الوظيفية بسبب كسب  للوإمكانيات 
ــة الطــرف باســتعراض تــ   ــائج   الدول ــة يف ضــوء نت ــذه شريعاهتا احلالي ــضمني  ه البحــوث، وت

  .معلومات عن تأثري ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استخدام إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                - ٣٢
هنما ُيعززان أحكام االتفاقيـة، وتطلـب مـن الدولـة     أيف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، إذ       

 . الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

و تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعال لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق األهـداف                - ٣٣
وتدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وإبراز أحكام االتفاقيـة بـشكل صـريح     .اإلمنائية لأللفية

ــة إىل حتقيــق هــذه ا   ــة الطــرف إدراج مــنألهــداف، وتطلــب يف مجيــع اجلهــود الرامي  الدول
 .معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

وتالحظ اللجنـة أن انـضمام الـدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة التـسعة                    - ٣٤
مــن شــأنه أن يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف مجيــع   )١(الرئيــسية
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 
 علــى مجيــع والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء  

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو

ن االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص        وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م       
 .اإلعاقة ذوي
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 اللجنــة حكومــة ليتوانيــا علــى النظــر يف التــصديق علــى   وبالتــايل تــشجع .جوانــب احليــاة
الــصكوك الــيت مل تنــضم إليهــا بعــد، وهــي االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال    
املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء          

 .القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

لجنة النشر الواسع هلذه التعليقات اخلتامية يف ليتوانيا حىت يكـون عامـة             وتطلب ال  - ٣٥
الناس يف ليتوانيا، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون ومنظمات حقوق            

اإلجراءات اليت مت اختاذهـا لـضمان املـساواة القانونيـة والفعليـة            باملرأة واإلنسان، على بينة     
وتطلـب   .كذلك اإلجراءات اإلضـافية الـالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            بني الرجل واملرأة و   

 الدولـة الطـرف أن تعـزز، وال سـيما يف أوسـاط املنظمـات النـسائية ومنظمـات                    مـن اللجنة  
حقـــوق اإلنـــسان، نـــشر االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة   

نائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة     ومنهاج عمـل بـيجني وكـذا نتـائج الـدورة االسـتث             وإعالن
ــة  ــة والــسالم يف القــرن   : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”العامــة املعنون املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي

  .“احلادي والعشرين

  ]متابعة املالحظات اخلتامية[

] أو عـــامني] [عـــام[تطلـــب اللجنـــة مـــن الدولـــة الطـــرف أن تقـــدم، يف غـــضون  - ٣٦[
  ]. أعاله]٢٥ إىل ١٩من [التوصيات الواردة يف الفقرات معلومات خطية مفصلة عن تنفيذ 
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تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــستجيب للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه   - ٣٧
 . من االتفاقية  ١٨مبوجب املادة   الدوري املقبل املقرر تقدميه     التعليقات اخلتامية يف تقريرها     

الطرف إىل تقدمي تقريرهـا الـدوري اخلـامس، الـذي حيـني موعـده يف                وتدعو اللجنة الدولة    
 .٢٠١١عام 

 


