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اق اة
 -1تق ـ ــدم كحاوم ـ ــة مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا ه ـ ــذا التقري ـ ــر األويل املتال ـ ــق ألتنفي ـ ــذ اتفاقي ـ ــة كحق ـ ــو
األاــذاي ذوع اإلعاقــة .وقــد صــدقت مجهوريــة ليتوانيــا علــس اتفاقيــة كحقــو األاــذاي ذوع
اإلعاقــة وألروتوكو ـا اال تيــارع (املشــار إليهــا فيمــا يلــي ألاســم االتفاقيــة مبوجــب قــانون التصــديق
عل ــس اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة املتالق ــة حبق ــو األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة وألروتوكو ــا اال تي ــارع
(اجلريدة الرمسية رقم . 2010 ،3350-67
 -2ووفقـ ـا للم ــادة  2م ـ ـ الق ــانون امل ــذكور ،ال ميا ـ ـ أن يفس ــر مفه ــوم الص ــحة اجلنس ــية
واإلجناأليــة علــس النحــو ال ـوارد يف الفقــرة (أ م ـ املــادة  25م ـ االتفاقيــة ،علــس أنــه إقـرار حلقــو
إنســانية جديــدة ،وإنشــاء اللتزامــات دوليــة ألالنســبة جلمهوريــة ليتوانيــا مرتتبــة علــس تلــق احلقــو .
فاملض ــمون الق ــانو ل ــذلق املفهـ ــوم ال يش ــمل رعاي ــة إ ــاء احلمـ ــل ،والتاق ــيم ،واملااجل ــة الطبي ـ ـة
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة مبــا قــد ي ـؤدع إىل التمييــز علــس أســا اخلصــائص اجلينيــة ،أو مناصــرة
ذلق النهج أو الرتويج له.
 -3وقد أعد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية املتالقة ألتقدمي التقارير ،عمـالا ألـالفقرة (1
م املادة  35م االتفاقية .وهو يهدب إىل تزويد اللجنة املانية حبقو األاذاي ذوع اإلعاقة
مبالومــات مفصــلة عـ الوضـ الـراه والتــداألري الــن تنفــذها الدولــة الطــرب يف جمــال محايــة كحقــو
اإلنسان لألاذاي ذوع اإلعاقة.
 -4وقام ألإجناز هذا التقرير الفريق الاامل املشـرت ألـا املؤسسـات ألتوجيـه مـ وزارة الضـمان
االجتمــاعي والامــل ،ومبســا ة م ـ وزارة الصــحة ،ووزارة الاــدل ،وجلنــة تطــوير جمتم ـ املالومــات
التاألاــة ل ـوزارة التالــيم والالــوم ،ووزارة الثقافــة ،ووزارة الشــؤون الدا ليــة ،ووزارة الشــؤون اخلارجيــة،
ووزارة البيئــة ،ووزارة الرتألي ــة البدني ــة والرياضــة ألإا ـراب م ـ كحاومــة مجهوري ــة ليتواني ــا ووزارة النق ــل
واالتصــاالت .وقــد أعــد مشــروا التقريــر ألاتفــا مـ أجهــزة أ ــرى تاألاــة للحاومــة :ماتــب أمــا
مظــا املاــين ألتاــافؤ الفــري ،وجلنــة ليتوانيــا االنتذاأليــة املركزيــة ،واإلدارات التاألاــة لــوزارة الضــمان
االجتم ــاعي والام ــل .وق ــد طلب ــت مش ــورة منظم ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،كحي ــد أدرج ــت
مسا تها يف التقرير قدر اإلماان.
 -5ومبــا أن ليتوانيــا هــي م ـ الــدول املوقاــة علــس مااهــدات محايــة كحقــو اإلنســان الرئيســية
لألم ــم املتح ــدة وجمل ـ أوروأل ــا ،فإ ـا تق ــدم التق ــارير عـ ـ تنفي ـذ تل ــق املااه ــدات ألانتظ ــام ،كم ــا
أ ــا تنف ــذ القـ ـرارات الص ــادرة عـ ـ الس ــلطات الدولي ــة ذات الص ــلة .وع ــالوة عل ــس ذل ــق ،أل ــذلت
ليتوانيــا جهــودا هبــدب االمتثــال لتش ـرياات االحتــاد األورو من ـذ انض ـمامها إىل االحتــاد األورو
عام .2004
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أوالا -األحاام العااة لالتفاقية
المواد 4-1
حيــدد دســتور مجهوريــة ليتوانيــا (املشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم الدســتور (اجلريــدة الرمسيــة

-6
رقـ ـ ــم  1992 ،1014-33كحقـ ـ ــو اإلنسـ ـ ــان واحلريـ ـ ــات األساسـ ـ ــية .وتسـ ـ ــتجيب األكحاـ ـ ــام
الدستورية ملتطلبات محاية ارب اإلنسان وكرامته واكحرتامهما ،ومنـ أع يييـز ،علـس النحـو احملـدد
يف الصــاو الدوليــة .وتــنص املــادة  29م ـ الدســتور علــس أن ـه ال جيــوز تقييــد كحقــو أع كــان
وال مــنأ أع امتيــازات ألع كــان علــس أع أســا مـ قبيــل نــوا اجلــن أو الاــر أو اجلنســية أو
اللغة أو األصل أو الوض االجتماعي أو الدي أو املاتقدات أو اآلراء .وألالرغم م كون احلماية
م ـ القيــود والتمييــز علــس أســا اإلعاقــة تــرد علــس وجــه التحديــد يف الدســتور ،تــنص املــادة 6
علــس أن الدســتور يشــال قانون ـا ال يتج ـزأ وق ـاألالا للتطبيــق ألصــفة مبااــرة  .وهاــذا ميا ـ لاــل
ا ــذص أن يـ ــداف ع ـ ـ كحقوقـ ــه م ـ ـ ـ ــالل التمس ــق ألالدسـ ــتور .وعـ ــالوة علـ ــس ذلـ ــق ،تـ ــنص
املــادة  29مـ الدســتور علــس أن مجيـ األاــذاي سواســية أمــام القــانون ،واحملــاكم ،وغريهــا مـ
مؤسس ــات الدول ــة ومس ــؤوليها  .ويا ــر الادي ــد مـ ـ الق ـ ـوانا األ ــرى ال ــن حتا ــم الاالق ــات
االجتماعية املذتلفة يف مجهورية ليتوانيا املبدأ الدستورع املتمثل يف املساواة وعدم التمييز.
 -7وكحـ يتسـى ترسـيخ املبـادئ الدسـتورية حلقــو اإلنسـان ،صـدر قـانون مجهوريـة ليتوانيـا ألشــأن
املســاواة يف املااملــة عــام ( 2003اجلريــدة الرمسيــة رقــم 2010 ،3350-67؛ رقــم ،5115-114
2003؛ رقم  2008 ،2998-76الذع يـ َارب املفاهيم األساسـية :التمييـز املبااـر وغـري املبااـر،
وتا ــافؤ الف ــري ،والتح ــر  ،وم ــا إىل ذل ــق .ويـ َا ــرب التميي ــز عل ــس أن ــه أع ييي ــز مباا ــر أو غ ــري
مباا ــر ،أو حت ــر  ،أو إص ــدار تاليم ــات ألغ ــرب التميي ــز عل ــس أس ــا ن ــوا اجل ــن أو الا ــر أو
اجلنسية أو اللغة أو األصل أو الوض االجتماعي أو الاقيدة أو القناعـات أو وجهـات النظـر ،أو
الس  ،أو امليل اجلنسي ،أو اإلعاقة ،أو األصل اإلثين أو الدي  .ويارب التمييز غري املباار علـس
أنــه أع فاــل أو امتنــاا ع ـ فاــل ،أو كحاــم قــانو أو مايــار للتقيــيم ،أو كحاــم يبــدو دايــدا أو
ممارسـة تظـل كلهــا كمـا هـي علــس املسـتوى الرمسـي ولاـ ياـون مـ اــأن تنفيـذها أو تطبيقهـا أن
يـؤدع يف الواقـ إىل فــرب قيـود علـس ممارســة احلقـو أو مـنأ االمتيــازات أو التفضـيالت أو املزايــا
عل ــس أس ــا ن ــوا اجل ــن أو الا ــر أو اجلنس ــية أو اللغ ــة أو األص ــل أو الوضـ ـ االجتم ــاعي أو
املاتقــدات أو القناعــات أو وجهــات النظــر ،أو الس ـ  ،أو امليــل اجلنســي ،أو اإلعاقــة ،أو األصــل
اإلثين أو الدي  ،إال إذا ألرر ذلق الفال أو االمتنـاا عـ الفاـل ،أو مايـار التقيـيم ،أو احلاـم ،أو
املمارســة هــدب مشــروا وكانــت وســيلة حتقيــق ذلــق ا ــدب مالئمــة وضــرورية .وياــرب التحــر
علس أنه أع سلو غري مرغوب فيـه ياـون ألغـرب انتهـا كرامـة الشـذص ،و لـق أليئـة يفـة ،أو
ماادية ،أو مهينة أو هجومية علس أسا نوا اجلن أو الار أو اجلنسية أو اللغة أو األصـل أو
الوض االجتماعي أو املاتقدات أو القناعات أو وجهات النظر ،أو الس  ،أو امليـل اجلنسـي ،أو
اإلعاقة ،أو األصل اإلثين أو الدي .
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 -8وينص قانون املساواة يف املااملة علـس أنـه جيـب علـس صـاكحب الامـل ،ضـمان ا للمسـاواة
يف املااملــة ،اختــاذ الرتتيبــات التيسـريية املاقولــة لتماــا األاــذاي ذوع اإلعاقــة مـ الوصــول إىل
الامل ،أو املشاركة فيه ،أو التقدم فيه ،أو اخلضوا للتـدريب ،مبـا يف ذلـق تاـديل أمـاك الامـل،
ما يا م اـأن تلـق التـداألري أن تفـرب عبئـ ا غـري متناسـب علـس صـاكحب الامـل .وال حيـدد
القانون ماى الابء غري املتناسب املفروب علس صاكحب الامل .
 -9وقــد أدجمــت املفــاهيم الرئيســية املتالقــة ألاإلعاقــة يف املــادة  2م ـ قــانون مجهوريــة ليتوانيــا
املتالــق ألإدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعيـ ا (اجلريــدة الرمسيــة رقــم 2010 ،3350-67؛
رقم 1991 ،969-36؛ رقم : 2004 ،2983-83








الشــذص ذو اإلعاقــة هــو فــرد مصــاب ألفئــة م ـ فئــات اإلعاقــة ،أو تاــون قدرتــه علــس
الامل ناقصة ألنسبة  55يف املائة و/أو يتطلب اكحتياجـات اصـة ،علـس وـو مـا كحـدده
القانون املذكور؛
اإلعاقة هي تـدهور احلالـة الصـحية علـس املـدى الطويـل ألسـبب اضـطراب يف ألنيـة اجلسـد
ووظائفـ ـه ،والاوام ــل البيئي ــة املتاس ــرة ،مم ــا ي ــؤدى إىل تقل ــص املش ــاركة يف احلي ــاة الاام ــة
واخنفاب إماانيات األداء؛
القــدرة علــس الامــل هــي القــدرة الفرديــة علــس إعمــال الافــاءة املهنيــة املاتســبة سـاألقا أو
اكتساب كفاءة مهنية جديدة أو أداء مهام تتطلب قدرا أقل م الافاءة املهنية؛

االكحتياج اخلاي هو احلاجة إىل مساعدة اصة ألفال كحالة الشذص الصحية طويلـة األمـد
اخللقية أو املاتسبة (اإلعاقة أو فقدان القدرة علس الامل  ،والاوامل البيئية املتاسرة.

 -10وق ــدم تاري ــف الش ــذص ذع اإلعاق ــة أيضـ ـا يف امل ــادة  16-18مـ ـ املتطلب ــات التقني ــة
 STR 2.03.01: 2001املب ــا واألراض ــي .املتطلب ــات ذات الص ــلة ألاكحتياج ــات األا ــذاي ذوع
اإلعاقة (اجلريدة الرمسية رقـم ( 2001 ،1898-53اجلريـدة الرمسيـة رقـم : 2010 ،3350-67
األاــذاي ذوو اإلعاقــة  -األاــذاي املص ـاألون ألضــاف يف وظــائف أج ـزاء م ـ اجلســم ،مبــا يف
ذلــق اضــطراألات احلركــة ،واالضــطراألات البص ـرية والســماية ،واضــطراألات الــتحام ،الــن تتســبب
التقييد اجلزئي أو الاامل لقدرة األاذاي علس التحر والوصول إىل الاناصر البيئية.
نظام إدااج األشخاص ذوي اإلعاقة ا لماعيا
 -11ت ــنص امل ــادة  3م ـ ـ ق ــانون إدم ــاج األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة اجتماعي ـ ـا عل ــس ترتيب ــات
اإلدمــاج االجتمــاعي الرئيســية الــن توافــق ألشــال عــام املبــادئ املنصــوي عليهــا يف املــادة  3م ـ
االتفاقي ــة :املس ــاواة يف احلق ــو  -يتمتـ ـ األا ــذاي ذوو اإلعاق ــة أل ــنف كحق ــو أفـ ـراد اجملتمـ ـ
اآل ـري ؛ تاــافؤ الفــري  -تتــا لألاــذاي ذوع اإلعاقــة نف ـ إماانيــة الوصــول إىل التالــيم
والامل والرتفيه واحلياة االجتماعية والسياسية واجملتمايـة املتاكحـة لبـاقي أفـراد اجملتمـ (تصـا تـداألري
اصة هبدب حتسا وض األاذاي ذوع اإلعاقة كحا يثبت أن ألاض تلق الشروط والتـداألري
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غ ـ ــري فا ـ ــال ؛ من ـ ـ ـ التميي ـ ــز  -حيم ـ ــس األا ـ ــذاي ذوو اإلعاق ـ ــة م ـ ـ ـ التميي ـ ــز أو االس ـ ــتغالل؛
املشاركة الااملة  -سيتفق م األاذاي ذوع اإلعاقة و/أو ممثليهم ألشأن كل القضايا الـن مـم
كحيــامم ونشــاطامم علــس مجي ـ املســتويات طبق ـ ا للقــانون وأل ـالنظر لتج ـرألتهم .االســتقاللية وكحريــة
اال تيــار  -سيشــج األاــذاي ذوو اإلعاقــة علــس االســتقاللية ألاســتمرار .إماانيــة الوصــول -
إتاكح ــة ظـ ـروب مش ــاركة األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة يف مجيـ ـ جم ــاالت احلي ــاة ووص ــو م إىل املـ ـوارد
املتاكحــة؛ تاويضــات الاجــز  -ســياوب األاــذاي ذوو اإلعاقــة ع ـ عواقــب اإلعاقــة ألأا ــاال
الــدعم املذتلف ـة النقديــة وغــري النقديــة؛ الالمركزيــة  -جلــب الــدعم لألاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل
أق ــرب نقط ــة ممانـ ـة مـ ـ ما ــان إق ــامتهم ،وسيش ــار اجملتمـ ـ يف إع ــادة تأهي ــل األا ــذاي ذوع
اإلعاقة اجتماعيا؛ رف وصمة الاار -رف مستوى الوعي الاام هبدب التصدع للمواقف والصـور
النمطيــة الســلبية ذات الصــلة ألاإلعاقــة؛ االســتمرارية واملرونــة  -سـتقوم مجيـ املؤسســات ألالتصــرب
ألالتنســيق فيمــا ألينهــا عنــد تقــدمي اخل ـدمات االجتماعيــة ولنمــاء األاــذاي ذوع اإلعاقــة؛ تلبيــة
تلف االكحتياجات  -ميثل األاذاي ذوو اإلعاقة جمموعـة جمتمايـة غـري متجانسـة ،ممـا يتطلـب
اعتبار ا تالب اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة عند تقدمي املساعدة.
 -12ويتجل ــس نظ ــام اإلدم ــاج االجتم ــاعي يف تق ــدمي ــدمات إع ــادة التأهيـ ـل الط ــمل وامله ــين
واالجتماعي ،وتلبية االكحتياجات اخلاصة م اختـاذ تـداألري اصـة لتقـدمي املسـاعدة ،وتازيـز فـري
عمــل األاــذاي ذوع اإلعاقــة ،وتــوفري الــدعم االجتمــاعي ،وختصــيص ماااــات واســتحقاقات
التــأما االجتمــاعي احلاوميــة ودفاهــا ،وتــوفري اخلــدمات التاليميــة ،وكفالــة املشــاركة املتســاوية يف
النشاطات الثقافية والرياضية وغريهـا مـ جمـاالت احليـاة الاامـة .وميـول نظـام اإلدمـاج االجتمـاعي
م ـ امليزاني ــات احلاومي ــة والبلدي ــة ،وص ــندو الت ــأما االجتم ــاعي احلا ــومي ،وص ــندو الت ــأما
الصـحي اإللزامــي ،وصــندو التوظيــف ،والصــناديق ا ياليــة لالحتــاد األورو وغريهــا مـ األمـوال
املاتسبة ألصفة قانونية (املادة  5م قانون إدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا .
 -13وحتـدد الفقــرة ( 2مـ املــادة  16مـ قــانون إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا
املؤسسات التالية ألاعتبارها مسؤولة ع إدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا:
 كحاومـة مجهوريــة ليتوانيـا أو مؤسسـتها املــأذون ـا .وهــي تنســق نظـام إدمــاج األاــذاي
ذوع اإلعاقــة اجتماعيـا وتنفــذه ،وتوافــق علــس ألـرامج واسـرتاتيجيات اإلدمــاج االجتمــاعي
احلاومية املتالقة ألاألاذاي ذوع علس املدى الطويل؛
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الــوزارات ،وهــي تقــوم ضــم ا تصاصــها ألصــياغة املقرتكحــات ومش ـاري الق ـوانا املتالقــة
ألتحسا إطار إدماج األاذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـا وتقـدميها إىل احلاومـة ،وتتذـذ
الرتتيبات الالزمة لتنفيذ اإلطار املذكور؛



إدارة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة التاألاة لـوزارة الضـمان االجتمـاعي والامـل (املشـار
إليها فيما يلي ألاسم إدارة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة  ،وهي تنسـق وتنفـذ الربنـامج
الوطين إلدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا ،وتنفذ أيضا تـداألري السياسـة األ ـرى
ذات الصلة ألإدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا؛
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البلديات ،وهي تطور ألرامج دلية إلدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـ ا وتنفـذها؛
وهـي أيضـا مسـؤولة عـ االســتجاألة لالكحتياجـات اخلاصــة لألاـذاي ذوع اإلعاقــة مـ
ــالل اخلــدمات االجتماعيــة الاامــة واخلاصــة لتســهيل إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة
اجتماعي ا ،والتااون م راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة؛



راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة الن يثل مصاحلهم وتساعد علس تنفيذ التداألري الراميـة
لتحقي ــق إدم ــاجهم اجتماعي ـ ـ ا ،وتام ــل م ـ ـ الوك ــاالت واملؤسس ــات احلاومي ــة واحمللي ــة،
وألوس ــاها احلص ــول عل ــس ال ــدعم املؤسس ــي وامل ــايل مـ ـ املؤسس ــات امل ــذكورة .وتش ــار
راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة يف صياغة السياسة االجتماعية الوطنية وتنفيذها.

اال تقييم اإلعاقة والق مة على العمل
 -14وفق ا للمـادة  18مـ قـانون إدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـ ا ،تتـوفر ليتوانيـا علـس
ماتــب لتقيــيم اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل يامــل حتــت إاـراب وزارة الضــمان االجتمــاعي والامــل
(يشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم ماتــب تقيــيم اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل  ،وهــو ســلطة تاألاــة لـإلدارة
الاامـة مفوضـة لتقيــيم إعاقـة لألاــذاي دون سـ  18سـنة ،ومســتوى القــدرة علـس الامــل واحلاجــة
إىل دمات إعادة التأهيل املهين ألالنسبة لألاذاي الذي تقـل أعمـارهم عـ  18سـنة الـذي هـم
مؤم عليهم (أو كانوا مؤمنـ ا علـيهم مـ ـالل التـأما االجتمـاعي احلاـومي ،واألاـذاي الـذي
ت ـرتاو أعمــارهم ألــا  18ســنة وس ـ التقاعــد ،واختــاذ ق ـرار أويل عــام ألشــأن االكحتياجــات اخلاصــة
لألفراد ألصرب النظر ع الس أو اإلعاقة أو القدرة علس الامل .وفيما يلي مهام املاتب:


املشاركة يف تنفيذ سياسات إدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا؛



اختــاذ ترتيبــات تقيــيم مس ــتوى إعاقــة األاــذاي الــذي تق ـل أعمــارهم ع ـ  18عام ــا،
ومســتوى القــدرة علــس الامــل ألالنســبة لألاــذاي الــذي تقــل أعمــارهم ع ـ  18ســنة
الـ ــذي هـ ــم مـ ــؤم علـ ــيهم (أو كـ ــانوا مؤمن ـ ـا علـ ــيهم م ـ ـ ـ ــالل التـ ــأما االجتمـ ــاعي
احلاومي ،واألاذاي الذي ترتاو أعمارهم ألا  18سنة وسـ التقاعـد ،واحلاجـة إىل
دمات إعادة التأهيل املهين ،واالكحتياجات اخلاصة األولية والاامة؛



إرسـ ــال املقرتكحـ ــات التش ـ ـرياية إىل وزارة الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والامـ ــل هبـ ــدب إد ـ ــال
حتس ـ ــينات عل ـ ــس جم ـ ــاالت تقي ـ ــيم مس ـ ــتوى اإلعاق ـ ــة ،ومس ـ ــتوى الق ـ ــدرة عل ـ ــس الام ـ ــل،
واالكحتياجات اخلاصة الاامة األولية والتأهيل املهين.

انظر أيض ا القسم الفرعي ألشأن املادة  28أدناه.
لجنة المنازعات
 -15عم ـالا ألاملــادة  23م ـ قــانون إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـا ،تتــوفر ليتوانيــا
علس هيئة غري قضائية إلزامية ساألقة للتقاضي  -وهي جلنة املنازعات  -تامل حتت إاراب وزارة
الضمان االجتماعي والامل (املشار إليها فيما يلي ألاسم جلنة املنازعات  .وهي كيان عام أنشـ
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واعتم ــد تاوين ــه الا ــددع ولوائح ـه وإجراءات ـه اخلاص ــة ألتس ــوية املنازع ــات م ـ قب ــل وزي ــر الض ــمان
االجتماعي والامل .وتناط هبا املهام التالية:


مساا وتسوية النزاعـات النااـئة ألـا املسـتفيد والسـلطة الـن تـدف املاـا أو االسـتحقا
وماتب تقييم اإلعاقة والقدرة علس الامل؛



مج ـ القضــايا املثــارة يف طاــون األاــذاي ذوع اإلعاقــة وتأطريهــا وتلذيص ـها ،وتقــدمي
مقرتكح ـ ــات إىل وزارة الض ـ ــمان االجتم ـ ــاعي والام ـ ــل هب ـ ــدب حتس ـ ــا سياس ـ ــات إدم ـ ــاج
األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا؛



صياغة التقارير ألشأن أداء جلنة املنازعات.

 -16ومياـ ـ أن يا ــرب القـ ـرار الص ــادر عـ ـ جلن ــة املنازع ــات عل ــس أنظ ــار احملام ــة يف س ــيا
اإلجراءات الن ينص عليها القانون.
إحصاءات عااة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة
 -17ك ـ ـان يف ليتواني ـ ــا ع ـ ــام  2011م ـ ــا جمموع ـ ــه  264 632مس ـ ــتفيدا م ـ ـ املااا ـ ــات أو
االسـتحقاقات النامجــة عـ فقــدان القـدرة علــس الامــل ألســبب اإلعاقـة ( 8.6يف املائــة مـ جممــوا
ساان ليتوانيا مـنهم ( 48يف املائـة مـ الرجـال و 52يف املائـة مـ النسـاء  .وتوجـد أكـرب كحصـة
مـ األاــذاي ذوع اإلعاقـة يف صــفوب مـ تـرتاو نســبة قـدرمم علــس الامـل ألــا  30يف املائــة
و 40يف املائة ،أع  152 320اذص ا .وتشال هذه الشرحية مـا يقـارب  58يف املائـة مـ الاـدد
اإلمجــايل لألاــذاي ذوع اإلعاقــة .أمــا األاــذاي املص ـاألون ألاإلعاق ـات األكثــر طــورة ،أع م ـ
ترتاو نسبة قدرمم علس الامل ألا صفر يف املائـة و 25يف املائـة ،فيمثلـون  12يف املائـة مـ الاـدد
اإلمجايل لألاـذاي ذوع اإلعاقـة .وأللـ عـدد األاـذاي ذوع اإلعاقـة الـذي تـرتاو نسـبة قـدرمم
عل ــس الام ــل أل ــا  45يف املائ ــة و 55يف املائ ــة م ــا جمموع ــه  63 436اذصـ ـ ا ع ــام  ،2011أع
مــا ياــادل  24يف املائــة مـ الاــدد اإلمجــايل لألاــذاي ذوع اإلعاقــة؛ يف كحــا أللـ عــدد األطفــال
ذوع اإلعاقة دون س  18عاما  15 522طفالا ،أع ما ياادل  6يف املائة م الادد اإلمجايل.

ثانيا -المعلواات حس اواد االتفاقية
المادة 5
المساواة وع م اللمييز
 -18تنص أكحاام الدستور علس املساواة وعدم التمييز (انظر القسم األول مـ التقريـر  .وقـد
وردت تفاصيل األكحاام الدسـتورية يف التشـرياات األ ـرى .ومـ أهـم القـوانا الـن حتـدد مبـادئ
تاافؤ الفـري وعـدم التمييـز قـانون املسـاواة يف املااملـة الـذع حيظـر التمييـز املبااـر وغـري املبااـر،
والتحــر  ،وإصــدار التاليمــات ألغــرب التمييــز علــس أســا نــوا اجلــن  ،أو الاــر  ،أو اجلنســية،
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أو اللغــة ،أو األصــل ،أو الوض ـ االجتمــاعي ،أو الاقيــدة ،أو القناع ــات أو وجهــات النظ ــر ،أو
الس ـ  ،أو امليــل اجلنســي ،أو اإلعاقــة ،أو األصــل اإلثــين والــدي  ،يف الامــل ،ويف اخلدمــة املدنيــة،
ويف مؤسسات التاليم ،ويف املؤسسات الالمية والبحثية ويف جمال محاية املستهلق.
 -19ويلزم قانون املساواة يف املااملة الايانات التالية ألضمان املساواة يف املااملة:


الوكاالت احلاومية والبلدية؛



مؤسسـ ــات التالـ ــيم ومؤسسـ ــات الالـ ــوم والتالـ ــيم الاـ ــايل (عنـ ــد االلتحـ ــا  ،واال تبـ ــار،
وا تيار ألرامج التاليم ،وما إىل ذلق ؛



أص ــحاب الام ــل عل ــس ا ــتالب أا ــاال ملايـ ـتهم (عن ــد التوظي ــف ،وحتدي ــد ظ ــروب
الامل ،وتوفري ظروب تنمية التأهيل ،وفيما يتالق ألالرواتب ،وما إىل ذلق ؛



ألــائاو البضــائ  ،أو مصــناو الســل  ،أو مقــدمو اخلــدمات (وفقـ ا لقــانون ألــائاي البضــائ ،
يافل مصناو السل أو مقدمو اخلـدمات املسـاواة يف املااملـة ألصـرب النظـر عـ السـ ،
أو امليل اجلنسي ،أو اإلعاقة ،أو األصل الارقي أو اإلثين ،أو الدي أو املاتقدات .

 -20ويضم ذلق الصق القانو إنفاذ تشرياات االحتاد األورو احملـددة يف مرفـق القـانون:
توجي ــه اجملل ـ ـ  2000/43/ECامل ــؤر  29كحزيران/يوني ـ ـه  2000ألش ــأن تطبي ــق مب ــدأ املسـ ــاواة يف
املااملة ألا األاذاي ألصرب النظر ع األصل الارقـي أو اإلثـين؛ وتوجيـه اجمللـ 2000/78/EC
امل ـ ــؤر  27تشـ ـ ـري الث ـ ــا /نوفمرب  2000ألش ـ ــأن وضـ ـ ـ إط ـ ــار ع ـ ــام للمس ـ ــاواة يف املاامل ـ ــة يف
االستذدام وامله .
 -21ويفــرب قــانون املســاواة يف املااملــة كحظــر التمييــز ،الــذع يطبــق فيمــا يتالــق ألالاضــوية يف
منظمات املوظفا أو أصحاب الامل وغريها م الراألطات أو املشاركة يف نشاطاما ،فيما يتالـق
ألسـ ـ أعض ــائها ،أو م ــيلهم اجلنس ــي أو وض ــاهم االجتم ــاعي أو إع ــاقتهم أو ع ــرقهم أو أص ــلهم
اإلث ــين ،أو دي ــنهم أو قناع ــامم أو عقي ــدمم( .الفق ــرة ( 7مـ ـ امل ــادة  3مـ ـ ق ــانون املس ــاواة يف
املااملة .
 -22وعم ـ ـالا ألامل ــادة  5م ـ ـ ق ــانون املس ــاواة يف املاامل ــة ،جي ــب عل ــس احلاوم ــة واملؤسس ــات
والوكاالت البلدية أن تقوم يف سيا ا تصاصها مبا يلي:
 -1ضمان تاري املساواة يف احلقو والفري يف مجي الصاو القانونية ألصرب
النظـ ــر ع ـ ـ نـ ــوا اجلـ ــن أو الاـ ــر أو اجلنسـ ــية أو اللغـ ــة أو األصـ ــل أو الوض ـ ـ االجتمـ ــاعي أو
القناعــات أو املاتقــدات أو وجهــات النظــر ،أو الس ـ  ،أو امليــل اجلنســي ،أو اإلعاقــة ،أو األص ـل
اإلثين أو الدي ؛
 -2وض الربامج والتداألري الرامية إىل كفالة املساواة يف املااملة واعتمادها وتنفيـذها
ألصــرب النظــر ع ـ نــوا اجلــن أو الاــر أو اجلنســية أو اللغــة أو األصــل أو الوض ـ االجتمــاعي
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أو القناعات أو املاتقدات أو وجهات النظر ،أو الس  ،أو امليل اجلنسي ،أو اإلعاقة ،أو األصل
اإلثين أو الدي ؛
 -3دعــم ألـرامج اجملتماــات الدينيــة واملراكــز واملؤسســات الاامــة ،والراألطــات ،وأيضـ ا
املؤسســات اخلرييــة الــن تاــا علــس تطبيــق املســاواة يف املااملــة ألــا األاــذاي علــس أســا نــوا
اجل ــن  ،أو الا ــر  ،أو اجلنس ــية ،أو اللغ ــة ،أو األص ــل ،أو الوضـ ـ االجتم ــاعي ،أو الاقي ــدة ،أو
القناع ــات أو وجه ــات النظ ــر ،أو السـ ـ  ،أو املي ــل اجلنس ــي ،أو اإلعاق ــة ،أو األص ــل اإلث ــين ،أو
الدي  ،علس وو ما هو منصوي عليه يف القوانا.
 -23وحيق للشذص الذع يرى أنه ظلم ألفال عدم تطبيـق املسـاواة يف املااملـة عليـه أن يقـدم
طان ـ ا ألمــا املظــا املاــين ألتاــافؤ الفــري .وال حيــول تقــدمي الطا ـ ألمــا املظــا املاــين ألتاــافؤ
الفــري دون إماانيــة دفــاا ذلــق الشــذص ع ـ كحقوق ـه يف احملامــة .ويقــوم أمــا املظــا املاــين
ألتاــافؤ الفــري ألــالتحقيق يف الشــااوى ويبــادر ألــإجراء التحقيقــات ألشــأن كحــاالت التمييــز علــس
أســا اإلعاقــة .وجيــوز ألع فــرد أن ياــرب قضــيته املتالقــة ألانتهــا كحقوقــه وكحرياتــه علــس احملامــة
علس أسا فردع.
 -24وجتدر اإلاارة إىل أنه عمالا ألالفقرات ( 5و( 6و( 7م املادة  2م قانون املسـاواة
يف املااملة ،ال يـ َاد ما يلي م قبيل التمييز:


التداألري اخلاصة املتذذة يف جمـال الرعايـة الصـحية ،والسـالمة يف الامـل ،والامالـة وسـو
الامل علس وو ما جاء يف القوانا ،الرامية إىل إعـداد وتـوفري الظـروب والفـري السـاوة
لضمان وتازيز فري اإلدماج يف أليئة الامل (الفقرتان ( 5و( 7م املادة  2؛



التــداألري اخلاصــة املؤقتــة ،علــس وــو مــا جــاء يف الق ـوانا ،املتذــذة لضــمان املســاواة ومن ـ
انتها املساواة يف املااملة علس أسا نوا اجلن  ،أو الار  ،أو اجلنسـية ،أو اللغـة ،أو
األصل ،أو الوض االجتماعي ،أو الاقيدة ،أو القناعات أو وجهـات النظـر ،أو السـ ،
أو املي ــل اجلنس ــي ،أو اإلعاق ــة ،أو األص ــل اإلث ــين ،أو ال ــدي (الفقرت ــان ( 6و( 7مـ ـ
املادة . 2

انظر أيض ا اجلزء  1م التقرير.
 -25ويــنظم قــانون إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاق ــة اجتماعي ـا إدمــاج هــؤالء األا ــذاي يف
اجملتم ـ  ،وياــر مبــدأ املســاواة يف املااملــة .وقــد ســجل حتــول م ـ النمــوذج الطــمل إىل النمــوذج
االجتمــاعي لإلعاقــة ألاــد اعتمــاد القــانون املــذكور عــام ( 2004الــذع س ـ اعتبــارا م ـ  1يــوز/
يوليه  ، 2005حبيد أد لت مفاهيم ومصطلحات جديدة ،إذ كحلت دل مفاهيم الاجـز أو
الاــاجزي القدميــة مفــاهيم اإلعاقــة و األاــذاي ذوع اإلعاقــة (انظــر أيضـا اجلــزء األول مـ
التقرير  .وصرب النظر عالوة علس ذلق ع األكحاام التمييزية الن تؤكد علس الطاأل االسـتثنائي
للشــذص ذع اإلعاقــة وعــززت املســاواة يف احلقــو والفــري يف اجملتمـ ألالنســبة لألاــذاي ذوع
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اإلعاقة ألصـفة قانونيـة .ويامـ ا ـدب مـ ذلـق القـانون يف ضـمان املسـاواة يف احلقـو والفـري
ألالنسبة لألاذاي ذوع اإلعاقة يف اجملتم  ،وإرساء مبادئ إدماجهم فيه ،وحتديد نظام اإلدمـاج
يف اجملتم واروطه املسـبقة ،والسـلطات املالفـة ألتنفيـذه ،وتقيـيم مسـتويات اإلعاقـة والقـدرة علـس
الامل ،وتوفري دمات التأهيل املهين ،وتقييم االكحتياجات اخلاصة( .انظر أيض ا األقسام الفرعية
م التقرير ألشأن املادتا  26و.28
 -26وم ـ أهــم ال ـربامج الــن ت ـؤثر تــداألريها ألصــفة مبااــرة علــس حتســا نوعيــة كحيــاة األاــذاي
ذوع اإلعاقــة ،الربنــامج الــوطين إلدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعيـ ا للفــرتة 2012-2010
الذع وافقت عليه كحاومة مجهورية ليتوانيا عمالا ألالقرار رقم  850املـؤر  7كحزيـران /يونيـه 2002
(اجلريــدة الرمسيــة رقــم 2002 ،2335-57؛ رقــم ( 2010 ،1345-29املشــار إليــه فيمــا يلــي
ألاســم الربنــامج الــوطين  ،ال ـذع يرمــي إىل تطــوير عمليــة إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا
ألشــال فاــال وضــمان إنفــاذ التش ـرياات الوطنيــة والدوليــة املتالقــة ألإدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة
اجتماعيـا .وقـد وافــق وزيـر الضـمان االجتمــاعي والامـل مبوجـب األمــر رقـم  A1-194الصـادر عنــه
يف  17أيار/مــايو  2010علــس طــة عمــل الربنــامج الــوطين إلدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاق ــة
اجتماعي ا للفرتة ( 2012-2010اجلريدة الرمسية رقم  . 2010 ،2854-58ويسـاس الربنـامج
الوطين إىل تازيز تاافؤ فري األاذاي ذوع اإلعاقة م الل تداألري اإلدماج االجتماعي الن
توافــق أه ــداب البلــد والتزامات ـه علــس الص ــايدي الــدويل واحملل ــي ،وم ـ ــالل االس ـرتاتيجية ذات
الصلة الرامية إىل تنفيـذها .وتغطـي اسـرتاتيجية الربنـامج الـوطين الاديـد مـ جمـاالت احليـاة الاامـة:
التاليم الاام ،والرعاية الصحية ،والتأهيل الطمل ،والتـدريب علـس مهـارات احليـاة املسـتقلة ،وإعـادة
التأهي ــل امله ــين والنفس ــي ،واخل ــدمات االجتماعي ــة ،والتال ــيم ،والض ــمان االجتم ــاعي ،والام ــل،
والثقافــة ،والرياضــة والرتفيــه واحليــاة األس ـرية .وحتقــق أهــداب الربنــامج الــوطين م ـ ــالل حتســا
التشـرياات والـربامج والتـداألري املركزيـة واإلقليميـة ،وتـدريب املـوظفا وتازيـز كفـاءمم ،والتاـاون مـ
راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة والتشاور ماها ،ومج وحتليل املالومـات اإلكحصـائية وغريهـا مـ
املالومــات ألشــأن األاــذاي ذوع اإلعاقــة ،ومشــاكلهم ،وكحلــول تلــق املشــاكل ،وإطــال ألـرامج
البحوث االجتماعية واالقتصادية ودعمها.
 -27والربن ــامج ال ــوطين ه ــو الوثيق ــة األساس ــية ذات الص ــلة ألتنفي ــذ أكحا ــام االتفاقي ــة .وتنف ــذ
تداألريه م الل تلف الـوزارات وا يئـات احلاوميـة األ ـرى .ويقتضـي تطـوير الربنـامج مسـا ة
الراألطات الن يثل األاذاي ذوع اإلعاقة ،الن تقدم مقرتكحـات ألشـأن اإلجراءات/التـداألري ،مـ
إيـالء االعتبــار الواجـب ال ــتالب اإلعاقــات واجملـاالت الــن تطــر املشـاكل .وسـتاطس مالومــات
ع تداألري تنفيذ الربنامج الوطين يف املواد ذات الصلة مـ التقريـر .وتـرد يف الربنـامج الـوطين قائمـة
الت ــداألري املؤهل ــة للحص ــول عل ــس التموي ــل كح ــا تنف ـذ م ـ قب ــل املنظم ــات غ ــري احلاومي ــة الاامل ــة
يف جم ـ ــال إدم ـ ــاج األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة اجتماعي ـ ـ ـا وال ـ ــن تض ـ ــطل مبجموع ـ ــة واس ـ ــاة م ـ ـ ـ
األنشــطة :ــدمات إعــادة التأهيــل االجتمــاعي لألاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتم ـ  ،والتــدريب
علس التنقل وعلس اكتسـاب مهـارات االسـتقاللية ،ونشـر املالومـات الدوريـة ذات الصـلة وتوزياهـا
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عل ـ ــس األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة ،وت ـ ــوفري ال ـ ـدعم لراألط ـ ــات األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة .وألوس ـ ـ
املنظمات غري احلاومية احلصول علـس التمويـل مـ ـالل مشـارياها .وقـد صـص عـام 2011
ما جمموعه  18 334.1ألف ليتا ليتوانية للمنظمات غري احلاوميـة الااملـة يف جمـال اإلعاقـة مـ
أجـ ــل االضـ ــطالا ألاألنشـ ــطة املـ ــذكورة .وتاطـ ــس مالومـ ــات أكثـ ــر تفصـ ــيالا ع ـ ـ تنفيـ ــذ التـ ــداألري
واألهداب وتوفري التمويل وما إىل ذلق يف املواد ذات الصلة م التقرير.

المادة 8
إذكاء الوعي
 -28نف ـ ــذت أكحا ـ ــام ه ـ ــذه امل ـ ــادة م ـ ـ ـ ـ ــالل ت ـ ــداألري تنفي ـ ــذ الربن ـ ــامج ال ـ ــوطين ملاافح ـ ــة
التمييـ ـ ــز للفـ ـ ــرتة  2011-2009املاتمـ ـ ــد مبوجـ ـ ــب الق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم  317الصـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ كحاومـ ـ ــة
مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا يف  15نيس ـ ــان/أألريل ( 2009اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة رق ـ ــم 2010 ،3350-67؛
ورق ــم ( 2009 ،1964-49املش ــار إلي ــه فيم ــا يل ــي ألاس ــم ألرن ــامج ماافح ــة التميي ــز  .ويرم ــي
ألرنــامج ماافحــة التمييــز إىل تازيــز اكح ـرتام الف ــرد ،وضــمان تنفيــذ أكحاــام التش ـرياات الــن حت ــدد
مبادئ عدم التمييز وتاافؤ الفري ،وإذكاء الوعي ألالقوانا وتازيز التفاهم والتسامأ فيما يتالـق
ألنوا اجلـن  ،أو الاـر  ،أو اجلنسـية ،أو اللغـة ،أو األصـل ،أو الوضـ االجتمـاعي ،أو الـدي  ،أو
القناعات أو وجهـات النظـر ،أو السـ  ،أو امليـل اجلنسـي ،أو اإلعاقـة ،أو األصـل اإلثـين والـدي ،
وتوعيــة اجلمهــور مبظــاهر التمييــز يف ليتوانيــا وتأثريهـا الســلمل علــس مشــاركة فئــات ماينــة يف اجملتمـ
مشاركة نشطة وعلس قدم املساواة م غريها ،وعلس تنفيـذ تـداألري املسـاواة يف احلقـو  .وقـد سـذر
تنفيـذ الربنــامج لتنفيـذ أكحاــام املـادة  29مـ الدسـتور ،الــن تقـيم املســاواة ألـا األاــذاي وحتظــر
تقييد أع امتيـاز يتمتـ ألـه أع فـرد علـس أسـا نـوا اجلـن  ،أو الاـر  ،أو اجلنسـية ،أو اللغـة ،أو
األصل ،أو الوض االجتماعي ،أو الدي  ،أو القناعات أو وجهات النظر ،وتطبيق ج متشـاب
فيمــا يتالــق ألتســليا الضــوء علــس التمييــز وأســباأله يف مجيـ منــاكحي احليــاة الاامــة ،مـ أجــل تازيــز
اكحرتام الفرد ،وإذكاء الوعي الاام ألالقوانا وتازيز التفاهم والتسامأ علـس أسـا نـوا اجلـن  ،أو
الا ــر  ،أو اجلنس ــية ،أو اللغ ــة ،أو األص ــل ،أو الوضـ ـ االجتم ــاعي ،أو ال ــدي  ،أو القناع ــات أو
وجهات النظر ،أو الس  ،أو امليل اجلنسي ،أو اإلعاقة ،أو األصل اإلثين والدي  ،وتسـهيل عمـل
املنظمات غري احلاومية املانية حبقو اإلنسان.
 -29وقــد عــدلت األزمــة االقتصــادية تنفيــذ الربنــامج :اــهدت الفــرتة  2010-2009تنفيــذ
التداألري الرتألويـة ،و يتطلـب ذلـق أمـواالا إضـافية مـ املنفـذي  .واـار يف تنفيـذ ألرنـامج ماافحـة
التميي ــز ــالل الف ــرتة  2010-2009ك ــل مـ ـ وزارات الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل والتال ــيم
والاــدل والثقافــة والشــؤون الدا ليــة ،وأيض ـ ا أمــا املظــا املاــين ألتاــافؤ الفــري وماتــب املــدعي
الاام .ونظمت الفااليات التالية يف إطار الربنامج :تـدريب مـوظفي تلـف املؤسسـات واملـوظفا
املــدنيا وضــباط الشــرطة والقضــاة يف جمــال تاــافؤ الفــري وعــدم التمييــز ،وإج ـراء نقااــات م ـ
منظمــات كحقــو اإلنســان غــري احلاوميــة ،وتنظــيم محلــة تروجييــة ضــد التمييــز متاــدد األاــاال،
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كمــا وض ـ ألرنــامج غــري رمســي لتالــيم الابــار يتطــر للتســامأ واكح ـرتام الفــرد ويســتهدب فئــات
دــددة .وتغطــي املنشــورات الرمسيــة ألانتظــام اإلكحصــاءات املتالقــة ألاألعمــال اإلجراميــة املاــربة ع ـ
الاراهيــة م ـ منطلــق الاــر أو الــدي أو اللغــة أو امليــل اجلنســي .وقــد كحلــل نظــام الرصــد احلــايل
للمالومــات غــري القانونيــة علــس االنرتنــت ،م ـ تقــدمي نتــائج وتوصــيات كحاومــة مجهوريــة ليتوانيــا
الكحقـ ـ ا .ونظم ــت أيضـ ـ ا تظ ــاهرات مـ ـ أج ــل الـ ـرتويج للتس ــامأ مـ ـ الثقاف ــات األ ــرى .وا ــهد
عـام  ،2011عــالوة علــس ذلــق ،تنفيــذ تـدألري التمويــل اجلزئــي للمنظمــات غــري احلاوميــة املانيــة
حبقو اإلنسان م الل طلـب املقرتكحـات مـ منظمـات كحقـو اإلنسـان غـري احلاوميـة ،الـن
تتضم ألطبياة احلال املنظمات الااملة يف جمال كحقو اإلنسان لألاذاي ذوع اإلعاقة.
 -30ولافال ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتمرارية ألرن ـ ـ ــامج ماافح ـ ـ ــة التميي ـ ـ ــز ،اعتم ـ ـ ــدت ط ـ ـ ــة الام ـ ـ ــل املش ـ ـ ــرتكة
أل ـ ــا املؤسس ـ ــات املتالق ـ ــة ألا ـ ــدم التميي ـ ــز للف ـ ــرتة  2014-2012عمـ ـ ـالا ألـ ـ ـالقرار رق ـ ــم 1281
الص ـ ــادر عـ ـ ـ كحاوم ـ ــة مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا يف  2تشـ ـ ـري الث ـ ــا /نوفمرب ( 2011اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
رق ــم  ، 2011 ،6362-134ال ــن ترم ــي إىل ض ــمان تنفي ــذ ت ـداألري إذك ــاء ال ــوعي ألش ــأن ع ــدم
التمييز وتاافؤ الفري وألالقوانا وتازيز التفاهم والتسامأ فيما يتالق ألنوا اجلن  ،أو الار  ،أو
اجلنسـ ــية ،أو اللغـ ــة ،أو األصـ ــل ،أو الوض ـ ـ االجتمـ ــاعي ،أو الـ ــدي  ،أو القناعـ ــات أو وجهـ ــات
النظر ،أو الس  ،أو امليل اجلنسي ،أو اإلعاقة ،أو األصل اإلثين والدي  ،وتوعية اجلمهور مبظـاهر
التمييز يف ليتوانيا وتأثريها السلمل علس مشاركة فئـات ماينـة يف اجملتمـ مشـاركة نشـطة وعلـس قـدم
املس ــاواة مـ ـ غريه ــا .وتت ــوىل تنس ــيق اخلط ــة وزارة الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل ،وتنف ــذ الت ــداألري
املاتمـدة مـ قبــل مؤسســات أ ـرى كحســب واليتهــا .وتشــمل اخلطـة تنظــيم تــدريب ســنوع ألشــأن
قضايا التمييز علس أسا اإلعاقة لفائدة الااملا يف جمال اإلعالم.
 -31ويف سيا الربنامج الوطين ،أجرع قيا لتمويل منشورات إذكاء الوعي الدوريـة املوجهـة
لألاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة وتوزياه ـ ــا عم ـ ـالا أل ـ ـاألمر رقـ ــم  A1-491الصـ ــادر ع ـ ـ وزيـ ــر الض ـ ــمان
االجتمـ ــاعي والامـ ــل يف مجهوريـ ــة ليتوانيـ ــا يف  19تش ـ ـري األول/أكت ـ ـوألر  2010الـ ــذع اعتم ـ ــد
ترتيبــات احلصــول علــس يويــل منشــورات إذكــاء الــوعي الدوريــة املوجهــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة
وتوزياهــا (اجلريــدة الرمسيــة رقــم  . 2010 ،6477-126وكــان ا ــدب م ـ يويــل املشــروا هــو
دعــم املنشــورات ا امــة الــن م ـ اــأ ا تــوفري املالومــات لألاــذاي ذوع اإلعاقــة .ووفق ـا لتلــق
الرتتيبـ ــات ،يتـ ــا التمويـ ــل للمنشـ ــورات التاليـ ــة املتالقـ ــة ألاإلدمـ ــاج االجتمـ ــاعي وتاـ ــافؤ الفـ ــري
فيما يتالق ألاألاذاي ذوع اإلعاقة:
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الــدوريات الــن تتطــر لقضــايا النمــاء والصــحة والتالــيم ،والالــوم ،واحلمايــة االجتماعيــة،
والثقافــة ،والرياضــة ،والوصــول إىل البيئــة ،واألنشــطة اإلضــافية ،والتــدريب املهــين والتأهيــل
املهين ،والامالة ،والرتفيه؛



املنش ـ ــورات ال ـ ــن حتت ـ ــوع عل ـ ــس وص ـ ــف كام ـ ــل للتقني ـ ــات املثبت ـ ــة علميـ ـ ـا وال ـ ــن ت ـ ــروم تازي ـ ــز
اإلدمـاج االجتمــاعي وتاــافؤ الفــري واحلــد مـ اإلقصــاء االجتمــاعي ،أو إد ــال املنهجيــات
املاتمدة علنا ،وأيض ا املوضوعات ذات الصلة ألتازيز الوقاية م اإلعاقة وإذكاء الوعي الاام.
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 -32ومشــل تنفيــذ هــذا التـدألري عــام  2011نشــر وتوزيـ الــدوريات املوجهــة لألاــذاي ذوع
اإلعاقــات اجلســدية ،واملافــوفا ،والصــم ،واملتذلفــا عقليــا ،واألاــذاي ذوع اإلعاقــة الفاريـة،
واملصاألا ألالتهاب املفاصل ،ومرضس السارع ومرضس الالس ،فضالا ع أسرهم ،واملهنيا .وقد
نفــذ مــا جمموعــه  11مشــروع ا ناجحـ ا مـ قبــل  7راألطــات لألاــذاي ذوع اإلعاقـة و 4هيئــات
عامة ،م ختصيص ما جمموعه  881.3ألف ليتا ليتوانية.
 -33ويول مشاري راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة عمالا ألاألمر رقـم  A1-287الصـادر عـ
وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل يف  22كحزيران/يونيـه  2010الــذع اعتمــدت مبوجبــه ترتيبــات
يويــل راألطــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم  . 2010 ،3841-75ويه ـدب
يويـ ــل مشـ ــاري دعـ ــم أنشـ ــطة راألطـ ــات األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة إىل التقليـ ــل م ـ ـ اسـ ــتباادهم
االجتماعي وحتسا إدماجهم اجتماعي ا ،م يثيل كحقوقهم وتازيزها ،وتابئتهم لألنشطة املشرتكة
الــن م ـ اــأ ا تازي ـز اســتقالليتهم ،وتطــوير املهــارات ذات الصــلة ،وتشــجياهم علــس الاــيش يف
اجملتم  .ويشال االضطالا هبذه النشـاطات موضـ تركحيـب الراألطـات اجلاماـة لألاـذاي ذوع
اإلعاقــة ،ال ــن جتم ـ أل ــا راألط ــات األاــذاي ذوع اإلعاق ــة واألف ـراد ذوع اإلعاق ــة ،وتش ــار يف
األنشــطة الااديــة وتــوفر اخلــدمات لألاــذاي ذوع اإلعاقــة يف مــا ال يقــل عـ نصــف البلــديات،
أو نصف املقاطاات.
 -34ويشــمل تنفيــذ مشــاري دعــم أنشــطة راألطــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة دعــم األنشــطة
املتالقـ ــة مبـ ــا يلـ ــي :محايـ ــة كحقـ ــو األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة كحسـ ــب طبياـ ــة اإلعاقـ ــة (التمثيـ ــل،
واملــؤيرات ،والن ــدوات ،واألنش ــطة التدريبي ــة ،والتا ــاون الــدويل  ،وتط ــوير التأهي ــل امله ــين (ت ــدريب
املهنيــا ال ـذي ياملــون ألصــفة مبااــرة مـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتم ـ  ،فض ـالا ع ـ إدارة
تنميــة مهــارات مــوظفي الراألطــات  ،والتــدريب علــس مهــارات الاــيش املســتقل ،وتنظــيم كحلقــات
الام ــل واملذيم ــات ،والرتفي ــه ،والفاالي ــات الثقافي ــة والرياض ــية لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،وص ــيانة
املرافــق الــن أعيــد ألنااهــا أو الــن هــي يف طــور البنــاء (املشــاركة يف التحقــق مـ تصــاميم املبــا الــن
ختــص األاــذاي ذوع اإلعاقــة ،والتحقــق م ـ امتثــال تشــييد املنش ـآت للتص ـاميم ذات الصــلة .
وتنظم منظمات األاذاي ذوع اإلعاقة املؤيرات ،والدورات التدريبية ،واملوائد املستديرة إلذكـاء
ال ــوعي حبق ــو األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،ورع ــايتهم الص ــحية ،وكحرك ــامم املدني ــة ،ووص ــو م إىل
املالومــات ،ومــا إىل ذلــق .ونظــم  13مــؤيرا عــام  2011لتنفيــذ مشــاري دعــم أنشــطة راألطــات
األاذاي ذوع اإلعاقة (ألشأن االكحتياجات االجتماعية للصم ،وتاديل البيئة لتلبيـة اكحتياجـات
األاذاي ذوع اإلعاقة ،وتنفيـذ أكحاـام اتفاقيـة كحقـو األاـذاي ذوع اإلعاقـة ،وتـوفري الـدعم
النفسي والرعاية الصحية ألفراد أسر األاذاي ذوع اإلعاقة ،ومـا إىل ذلـق  ،و 32نـدوة ودورة
تدريبيــة (ألشــأن الامــل م ـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة وأســرهم ،والــوعي الاــام ألاإلعاقــة ،ومــا إىل
ذل ــق  ،و 78كح ــدثا ـ ــر (اجتماع ـ ـا ومائـ ــدة مس ــتديرة ،ومـ ــا إىل ذل ــق ألشـ ــأن تازي ــز كحقـ ــو
األاذاي ذوع اإلعاقة والتااون م البلديات ،وتشجي التربا ألاألعضاء ،وتاديل البيئة كحسب
اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة ،والنشاطات الرياضية لفائدمم ،وما إىل ذلق .وكلف يويـل
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مشاري دعم أنشطة راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة مبل  4.1مليـون ليتـا ليتوانيـة مـ األمـوال
الوطنية عام .2011
 -35وتنفــذ أكحاــام هــذه املــادة م ـ االتفاقيــة املتالقــة ألإذكــاء الــوعي الاــام أيض ـ ا م ـ ــالل
البيانـات الصـحفية ،فقـد نشـرت جمموعـة واسـاة مـ املالومـات املوجهـة لألسـر واملالمـا ومهنيـي
التالــيم فيمــا يتالــق ألنمــو األطفــال ذوع االكحتياجــات اخلاصــة علــس املوقـ الشــباي ل ـوزارة الرتأليــة
والتال ــيم ( www.smm.ltووزع ــت عل ــس وس ــائا اإلع ــالم .ونوقش ــت ع ــام  2011جمموع ــة مـ ـ
املواضي ألاستفاضـة علـس البواألـة  .www.ikimokyklinis.ltوحتَـدث دتويـات البواألـة ألانتظـام وتقـدم
االستشــارات للــزوار أو املســتذدما .وهــي مصــدر كبــري للمالومــات ألالنســبة لآلألــاء واألمهــات
فيما يتالق ألرتألية األطفال ذوع اإلعاقة.
 -36وم ـ التــداألري ال ــن مشلهــا ألرن ــامج تطــوير مــركحلن التال ــيم قبــل املدرس ــي وقبــل االألت ــدائي
للف ــرتة  ،2013-2011ال ــن اعتم ــدت مبوج ــب األم ــر رق ــم  V-350الص ــادر عـ ـ وزي ــر التال ــيم
والالــوم يف  1ذار/م ــار ( 2011اجلري ــدة الرمسيــة رق ــم  ، 2011 ،1421-30إنش ــاء مراك ــز
متاددة الوظائف .واملركز متاـدد الوظـائف هـو مرفـق يـوفر التالـيم والثقافـة واخلـدمات االجتماعيـة
لألطف ــال احمللي ــا واجملتم ـ ـ  .وميا ـ ـ أن تش ــمل نش ــاطاته :م ـ ـركحلن التال ــيم قب ــل املدرس ــي وقب ــل
االألت ــدائي والتالـ ـيم غ ــري النظ ــامي لألطف ــال ،والرعاي ــة النهاري ــة ،والتال ــيم غ ــري النظ ــامي للاب ــار،
واملسـاعدة التاليميــة ،والتالــيم اخلــاي والتالــيم عـ ألاـد فيمــا يتالــق ألـربامج التالــيم النظــامي وغــري
النظامي أو وكحدات الدرو  ،والرتفيه ،والنشطات االجتماعية والثقافية والفنية لألطفال والابار،
وما ااأله ذلق.
 -37وقد استهدب تدألري ر ألرامج التاليم املوجهـة حتديـدا لألسـر الـن تـر أطفـاالا يف سـ
التالــيم قبــل املدرســي وقبــل االألتــدائي لتازيــز مســؤوليتها و ربمــا ألشــأن تالــيم أطفا ـا (مب ـ فــيهم
ذوع اإلعاق ــة  .وي ــنص ـ ـوذج حتس ــا تال ــيم األطف ــال وظ ــروب كحي ــامم مـ ـ ال ــوالدة إىل مركحل ــة
التاليم اإللزامي ،املاتمد مبوجب القرار رقم  1509الصادر عـ كحاومـة مجهوريـة ليتوانيـا يف 11
تش ـري الثــا /نوفمرب ( 2009اجلريــدة الرمسيــة رقــم  2009 ،6073-138علــس إراــاد اآلألــاء
واألمهات واألسر وتاليمهم .ويشمل مشروا تطوير التاليم قبل املدرسي وقبل االألتـدائي يويـل
املشاري البلديـة مـ ـالل املنافسـة املفتوكحـة هبـدب رفـ مسـتوى املسـاعدة املتااملـة (مـ الرتكيـز
ألشال اي علس حتسا املساعدة املوجهة لألسر الن لديها أطفال م ذوع اإلعاقة .

المادة 9
إااانية الوصو
 -38تنفــذ املتطلبــات املتالقــة ألإماانيــة وصــول األاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل البيئــة املاديــة يف
مجي ـ جوانــب احليــاة ذات الصــلة م ـ ــالل تاــديل التذطــيا املاــا وتصــميم املبــا واملرافــق
الاامــة واإلســاان والبيئــة املبااــرة ،ومرافــق النقــل الاــام وألنيتهــا التحتيــة ،وأليئــة املالومــات كحســب
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اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة ،وفق ا للمادة  11م قانون إدماج األاذاي ذوع اإلعاقـة
اجتماعيا .وتتحمل السلطات البلدية ،ومالاو املنشآت املذكورة ومستذدموها مسـؤولية تاـديلها
كحســب االكحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة .ووزارة البيئــة هــي اجلهــة املالفــة ألوثــائق
البناء التنظيمية ذات الصلة ألتاديل البيئة كحسب االكحتياجات اخلاصة لألاذاي ذوع اإلعاقة.
تع نل المباني حس االحليا ات الخاصة لشأشخاص ذوي اإلعاقة
 -39ت ــنص الفق ــرة ( 3م ـ ـ امل ــادة  6م ـ ـ ق ــانون البن ــاء (اجلري ــدة الرمسي ــة رقـ ــم ،788-32
1996؛ رقم  2001 ،3597-101علـس وجـوب إجنـاز تصـميم املبـا وألنائهـا وإعـادة ألنائهـا
أو إص ــالكحها (ألاس ــتثناء جتدي ــد الش ــقق الس ــانية (حت ـديثها وأعم ــال ا ندس ــة املدني ــة م ـ أ ــذ
االكحتياجات اخلاصة لألاذاي ذوع اإلعاقة يف االعتبـار عمـال ألقـانون إدمـاج األاـذاي ذوع
اإلعاقة اجتماعيا.
 -40واعتم ــدت املتطلب ــات التقني ــة  STR 2.03.01:2001املب ــا واألراض ــي .املتطلب ــات ذات
الصــلة ألاكحتياجــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة مبوجــب األمــر رقــم  317الصــادر ع ـ وزيــر البيئــة
يف  14كحزيران/يونيـه ( 2001اجلريــدة الرمسيـة رقــم  2001 ،1898-53وفقـا ألكحاــام قــانون
إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا .وحتــدد الالئحــة املتطلبــات اإللزاميــة للمــدن والبلــدات
واملنــاطق الريفيــة ،واملواقـ الفرديــة وجتهيزامــا ،واملبــا الاامــة والســانية وغريهــا وعناصــرها الدا ليــة
وجتهيزام ــا ،فيم ــا يتال ــق ألإمااني ــة وص ــول األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة .وتل ــزم تل ــق الالئح ــة مجيـ ـ
املش ــاركا يف البن ــاء ،مـ ـ اذص ــيات اعتباري ــة وطبياي ــة وأيضـ ـا الش ــركات غ ــري ذات الشذص ــية
االعتبارية ،الن ختض أنشطتها لقـانون البنـاء ،فضـالا عـ السـلطات الوطنيـة والبلديـة الـن تشـار
يف التنظيم احلاومي للبناء.
 -41وتتحقـ ـ ــق إدارة اـ ـ ــؤون األاـ ـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ـ ــة م ـ ـ ـ تصـ ـ ــاميم املبـ ـ ــا ذات الصـ ـ ــلة
ألاألاــذاي ذوع اإلعاقــة ألاســتثناء املبــا اجملــددة ،وفق ـ ا للفقــرة  8م ـ امللحــق  9م ـ املتطلبــات
التقني ـ ـ ــة  STR 1.07.01:2010وث ـ ـ ــائق ر ـ ـ ــص البن ـ ـ ــاء املاتم ـ ـ ــدة مبوج ـ ـ ــب األم ـ ـ ــر رق ـ ـ ــم D1-826
الصـ ــادر ع ـ ـ وزي ـ ــر البيئـ ــة يف مجهوري ـ ــة ليتوانيـ ــا يف  27أيلول/س ـ ــبتمرب ( 2010اجلريـ ــدة الرمسي ـ ــة
رقم . 2010 ،5944-116
 -42وتـ َاــا جلنــة إيــام البنــاء وتـ َاــوب أو تلغــس مـ ــالل وثــائق دــددة مـ قبــل رئــي ا يئــة
احلاوميــة لتفت ــيش التذط ــيا اإلقليم ــي والبن ــاء أو نواأل ـه املفوض ــا وفق ـ ا للفق ــرة  9م ـ املتطلب ــات
التقنيــة  STR 1.11.01:2010إيــام البنــاء املاتمــدة مبوجــب األمــر رقــم  D1-828الصــادر عـ وزيــر
البيئــة يف ليتوانيــا يف  28أيلول/ســبتمرب ( 2010اجلريــدة الرمسيــة رقــم . 2010 ،5947-116
ويش ــار رئ ــي دائ ــرة ا ــؤون األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة أو ممثل ــه املف ــوب يف جلن ــة إي ــام البن ــاء،
عم ــال أل ــالفقرة  10م ـ امللح ــق  1م ـ املتطلب ــات التقني ــة ،ويتأك ــد م ـ املطاألق ــة لتص ــميم املب ــا
ذات الص ــلة ألاألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،ألاس ــتثناء املب ــا اجمل ــددة ،م ـ ـ كحي ــد إمااني ــة وص ــول
األاــذاي ذوع اإلعاقــة .وقــد كلفــت دائــرة اــؤون األاــذاي ذوع اإلعاقــة راألطــة تاــديل البيئــة
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الكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة مبهام التفتيش .و صص ذا النشاط علـس الصـايد الـوطين
ما جمموعه  348.5ألف ليتا ليتوانيـة عـام  .2011وتصـدر جلنـة إيـام البنـاء اـهادة إيـام البنـاء،
مؤكدة ألذلق أن البناية ألنيت أو أعيد ألنااها أو أن املبى الساين أو املبى الاام جدد وفقا حللول
تصميم املبا .
 -43وتــنص الفق ـرة  27م ـ املتطلبــات التقنيــة  STR 1.05.06:2010تصــميم املب ـا  ،املاتمــدة
مبوجب األمر رقم  D1-708الصادر ع وزير البيئة يف ليتوانيا يف  30كانون األول/ديسـمرب 2004
(اجلريـ ــدة الرمسي ـ ــة رقـ ــم 2005 ،80-4؛ رق ـ ــم  ، 2010 ،5902-115علـ ــس أن مجي ـ ـ أج ـ ـزاء
املشــروا الضــرورية للبنــاء واسـتذدام املبــى جيــب أن تاــون جــاهزة كحســب الغــرب مـ املبــى ونــوا
ألنائــه؛ وعلــس ضــرورة أن تنفــذ كحلو ـا املتطلبــات األساســية للبنايــة ،وهندســة البنــاء والبيئــة واملنــاظر
الطبياي ــة وال ـ ـرتاث الثق ــايف غ ــري املنق ــول وأا ــاال احلماي ــة األ ــرى (الس ــالمة  ،ومحاي ــة مص ــا
األطـراب الثالثـة ،وإدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـ ا ،والتايـا .وجـاء يف الفقـرات األوىل
م ـ امللحقــا  1و 2أن مــدير املشــروا أو مــدير جــزء م ـ املشــروا ،الــذع ميثــل مصــا املالــف
ألالبناء ودون املسا مبصا املصمم ،جيب أن يتأكد م كون كحلول التصميم وأجزائـه املنفصـلة
مطاألق ــة ملتطلب ــات القـ ـوانا ذات الص ــلة ،والص ــاو القانوني ــة األ ــرى ،ووث ــائق تص ــميم البن ــاء
والوث ــائق املاياري ــة والفني ــة والوث ــائق املتالق ــة ألالس ــالمة والتاي ــا حت ــرتم املص ــا احلاوميـ ـة ،وخت ــدم
مصــلحة إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة واجملتمـ واألطـراب الثالثــة .ويــنص امللحــق  8مـ تلــق
املتطلبات علس أن أكحد أجزاء اجلزء الاام مـ التصـميم الفـين جيـب أن تتضـم مالومـات مفصـلة
ع البيئة وكحلول إماانية الوصول إىل البناية ألالنسبة لألاذاي ذوع اإلعاقة .وجيب أن ياا
اجلزء ا ندسي احللول الن تستجيب لالكحتياجات احملددة لألاذاي ذوع اإلعاقة.
 -44وتــنص املــادة  5مـ املتطلبــات التقنيــة  STR 2.02.09: 2005املبــا الســانية املنفصــلة
املاتمــدة مبوجــب األمــر رقــم  D1-338الصــادر ع ـ وزيــر الصــحة يف مجهوريــة ليتوانيــا يف  1يــوز/
يوليـ ـ ـه ( 2005اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة رق ـ ــم  2005 ،3464-93عل ـ ــس أن كحل ـ ــول التص ـ ــميم ال ـ ــن
ال ختض ـ للمتطلبــات التقنيــة جيــب أن تقبــل م ـ طــرب مصــمم البنــاء ،مسرتاــدا ألالتأهيــل املهــين
واخلربة ،م املالف ألالبناء .وجيب أن خيض املبى للمتطلبـات  STR 2.02.09: 2005إذا كحـدد يف
اال تصاصات أنه سيستذدم م قبل األاذاي ذوع اإلعاقة.
 -45وتـنص املتطلبـات التقنيـة  STR 2.02.01: 2004املبـا السـانية املاتمـدة مبوجـب األمـر
رق ـ ــم  705الص ـ ـادر ع ـ ـ وزي ـ ــر البيئ ـ ــة يف  24ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب ( 2003اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
رق ــم  2004 ،721-23عل ــس أن ـه ينبغ ــي أن تا ــون يف ك ــل مب ــى س ــاين ا ــقق ذات أكحج ــام
تلفــة صصــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ،ألنســبة  5يف املائــة علــس األقــل مـ عــدد اــقق املبــى.
وجيــب أن تصــمم مجيـ مــدا ل املبــا الســانية ،واملنحــدرات ،وأألـواب مــدا ل الشــقق واملصــاعد
وفقـ ـ ا للمتطلب ــات  STR 2.03.01: 2001املب ــا واألراض ــي .املتطلب ــات ذات الص ــلة ألاكحتياج ــات
األاذاي ذوع اإلعاقـة  .وتـنص الفقـرة  201علـس ضـرورة التجهيـز ألاملنحـدرات إىل أدىن موقـ
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لتوقــف املصــاد أو إىل الطـاألق األرضــي يف كحالـة عــدم وجــود املصــاد .وجيــب أن تصــمم مســارات
أرب البناية ألشال يتيأ الوصول حبرية لألاذاي ذوع اإلعاقة م الشـارا (الطريـق إىل البنايـة
وم البناية إىل ملحقاما ،وإىل املناظر الطبياية ،واملرافق الرتفيهية ،وموقف للسيارات ،أو املر ب.
 -46وت ـ ــنص الفق ـ ــرة  29م ـ ـ املتطلب ـ ــات التقني ـ ــة  STR 2.06.02: 2001اجلس ـ ــور واألنف ـ ــا .
املتطلبــات الاامــة املاتمــدة مبوجــب األمــر رقــم  319الصــادر ع ـ وزيــر البيئــة يف  15كحزي ـران/
يونيه ( 2001اجلريدة الرمسية رقم  2001 ،1899-53علس ضرورة أن يأ ـذ تصـميم وإعـادة
ألنــاء ا ياكــل يف االعتبــار كحركــة األاــذاي ذوع اإلعاقــة .وم ـ الضــرورع تلبيــة املتطلبــات الفني ـة
 STR 2.03.01:2001املب ــا واألراضـ ــي .املتطلبـ ــات ذات الصـ ــلة ألاكحتياجـ ــات األاـ ــذاي ذوع
اإلعاقة فيما يتالق ألاملتطلبات اخلاصة مبدا ل البنايات واملمرات والسـال واملنحـدرات .وتـنص
الفقــرة  50علــس ألنــاء الســال للصــاود إىل اجلس ـور ود ـول األنف ـا وألنــاء املنحــدرات م ـ أجــل
عرألات األطفال والدراجات ،وأيض ا األاذاي ذوع اإلعاقة علـس الاراسـي املتحركـة .ومياـ أن
تاون مدا ل األنفا مفتوكحة أو مغطاة ،علس األرصفة أو الطواألق األرضية للمبا القائمة.
 -47وتنص الفقرة  7-5م الفصل الراأل م املتطلبات الفنيـة  STR 2.06.01: 1999أنظمـة
اتصــاالت البلــدات واملــدن الصــغرية والقــرى  ،املاتمــدة مبوجــب القـرار رقــم  61الصــادر عـ وزيــر
البيئــة يف مجهوريــة ليتوانيــا يف  2ذار/مــار ( 1999اجلريــدة الرمسيــة رقــم ، 1999 ،773-27
عل ــس وج ـ ـوب أن تص ــمم ممـ ـرات املش ــاة يف تقاطا ــات املا ـ ـاألر الفوقي ــة واجلس ــور واملم ـ ـرات حت ــت
األرب وفق ـ ا للمواصــفات ال ـواردة يف الفقــرة  10-2م ـ الفصــل الســاد م ـ املتطلبــات التقنيــة
 STR 2.03.01:2001املب ـ ــا واألراض ـ ــي .املتطلب ـ ــات ذات الص ـ ــلة ألاكحتياج ـ ــات األا ـ ــذاي ذوع
اإلعاقــة  ،الــذع يــنص علــس وجــوب تــوفر الاثــري منهــا لألاــذاي ذوع اإلعاقــة يف مجي ـ املبــا
الاامـة واملبــا السـانية وفقـ ا ملواصــفات املتطلبـات التقنيــة  STR 2.03.01: 2001املبــا واألراضــي.
املتطلب ــات ذات الص ــلة ألاكحتياج ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة  .ويش ــري فص ــل متطلب ــات الوث ــائق
املايارية املنشئة ملتطلبات التذطيا اخلاصة ألاالتصـاالت إىل املتطلبـات الفنيـة STR 2.03.01: 2001
املبا واألراضي .املتطلبات ذات الصلة ألاكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة .
 -48وتنص الفقرة  10م امللحق  1م املتطلبات التقنية  STR 1.11.01:2010إيـام البنـاء
املاتم ـ ــدة مبوج ـ ــب األم ـ ــر رق ـ ــم  D1-828الص ـ ــادر ع ـ ـ ـ وزي ـ ــر البيئ ـ ــة يف ليتواني ـ ــا يف  28أيل ـ ــول/
س ـ ــبتمرب ( 2010اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة  2010 ،5947-116عل ـ ــس قي ـ ــام رئ ـ ــي دائ ـ ــرة ا ـ ــؤون
األاذاي ذوع اإلعاقة أو ممثله املفوب ألالتحقق م املطاألقة حللول تصـميم املبـا ذات الصـلة
ألاألاذاي ذوع اإلعاقة م كحيد إماانيات الوصول املتاكحة م ،ألاستثناء املبا اجملددة.
 -49وتــنص الفقــرة  8مـ امللحــق  9مـ املتطلبــات الفنيــة  STR 1.07.01:2010الوثــائق الــن
جتيــز أعمـال البنــاء املاتمــدة مبوجــب القـرار رقــم  D1-826الصــادر عـ وزيــر البيئــة يف  27أيلــول/
سبتمرب ( 2010اجلريدة الرمسية رقم  2010 ،5944-16علس أن دائرة اؤون األاذاي ذوع
اإلعاقة تفحص تصاميم املبا ذات الصلة ألاألاذاي ذوع اإلعاقة ،ألاستثناء املبا اجملددة.
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 -50وينص قانون املذالفات اإلدارية جلمهورية ليتوانيا علس حتمل املسؤولية ع األعمال غري
الســليمة .وتفــرب عقوألــات مـ جانــب ا يئــة احلاوميــة لتفتــيش التذطــيا اإلقليمــي والبنــاء حتــت
إا ـراب وزارة البيئــة أو احملامــة .ويراقــب االمتثــال للمتطلبــات القانونيــة (يشــرب عليــه م ـ قبــل
السلطات التالية ،كحسب ا تصاصها:
اإلدارات البلدي ــة ه ــي املس ــؤولة عـ ـ إص ــدار قائم ــة ا ــروط التذط ــيا إلع ــداد
(أ
وثائق التذطيا املاا (قانون التذطيا اإلقليمي ؛
(ب اإلدارات البلدي ــة ه ــي املس ــؤولة ع ـ إص ــدار الوث ــائق ال ــن جتي ــز البن ــاء املطاألق ــة
لتصاميم البناء (قانون البناء و STR 1.07.01:2010الوثائق الن جتيز أعمال البناء ؛
(ج ا يئ ــة احلاومي ــة لتفت ــيش التذط ــيا اإلقليم ــي والبن ــاء التاألا ــة لـ ـوزارة البيئ ــة ه ــي
املسؤولة ع إاراب احلاومة علس البناء (قانون البناء ؛
ا يئ ــة احلاومي ــة لتفت ــيش التذط ــيا اإلقليم ــي والبن ــاء التاألا ــة لـ ـوزارة البيئ ــة هـ ـي
(د
املسؤولة ع إيام البناء (قانون البناء و STR 1.11.01:2010إيام البناء ؛
اإلدارات البلدية هي املسؤولة ع اإلاراب علس الصيانة الل فـرتة اسـتذدام
(ه
املبا السانية واملنشآت األ ـرى (ألاسـتثناء املبـا الـن ختضـ إلاـراب وزارة النقـل واالتصـاالت
ومؤسساما املذولة كحسب قوائم البناء املاتمدة (قانون البناء .
إتاحة النقل لشأشخاص ذوي اإلعاقة
 -51تـنظم إتاكحـة مجيـ وســائل النقـل لألاـذاي ذوع اإلعاقـة مبوجــب املـادة  11مـ قــانون
إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا ،الــن تــنص علــس أن تلبيــة املتطلبــات املتالقــة ألالبيئــة
املوافقــة لالكحتياجــات البدني ـة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة يف مجي ـ جوانــب احليــاة ذات الصــلة تــتم
أيضـا مـ ــالل تاــديل النقــل الاــام ومرافــق الركـاب ،فضـالا عـ ألنيتهـا األساســية .وتـنظم إتاكحــة
النقل لألاذاي ذوع اإلعاقة مبوجب تشرياات االحتاد األورو  ،امللزمة أيضا ألالنسبة لليتوانيا:
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الالئح ــة  (EC) No. 1107/2006ألش ــأن كحق ــو األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة واألا ــذاي
احمل ــدودع احلرك ــة عن ــد الس ــفر ج ــوا ،ال ـن حت ــدد قواع ــد محاي ــة األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة
واألاــذاي احملــدودع احلركــة ومســاعدمم ،هب ـدب محــايتهم م ـ التمييــز وضــمان تــوفري
املساعدة الالزمة؛



الالئح ــة  (EC) No. 1371/2007الص ــادرة عـ ـ الربمل ــان األورو واجمللـ ـ يف  23تشـ ـري
األول/أكت ـوألر  2007ألش ــأن كحق ــو وواجب ــات رك ــاب الس ــاق احلديدي ــة ال ــن حت ــدد
قواعـ ــد محايـ ــة ركـ ــاب السـ ــاق احلديديـ ــة م ـ ـ األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة واألاـ ــذاي
احملدودع احلركة وتقدمي املساعدة م ،م ألا كحقو الركاب اآل ري ؛
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الئحــة الربملــان األورو واجمللـ املتالقــة حبقــو ركــاب الطــر املائيــة البحريــة والدا ليــة،
الن د لت كحيز النفاذ عام 2012؛



الئحــة الربملــان األورو واجملل ـ ألشــأن كحقــو ركــاب كحــافالت املدينــة واحلــافالت ال ـن
د لت كحيز النفاذ عام  ،2013والن عدلت الالئحة .(EC) 2006/2004

 -52وفيما خيص تاديل وسائل النقـل والبنيـة األساسـية ،وضـات السـاق احلديديـة الليتوانيـة
قواع ــد وص ــول غ ــري يييزي ــة لنق ــل األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة واألا ــذاي احمل ــدودع احلرك ــة ع ــرب
القطــارات الليتوانيــة .وتشــمل تلــق القواعــد تــوفري املالومــات ألشــأن فــري الســفر عــرب الســاق
احلديدية ملذتلـف األاـذاي ذوع اإلعاقـة ،وكحقـوقهم ومسـؤوليامم ،فضـالا عـ املرافـق املصـممة
لألاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة يف القطـ ــارات ،وكـ ــذلق مسـ ــتوى تاـ ــديل احملطـ ــات والبـ ــى األساسـ ــية
األ ــرى .وت ــوزا القواع ــد يف املنت ــدى الليتـ ـوا لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ويف دط ــات وماات ــب
الساق احلديدية ويف القطارات ،وقد نشرت نسذة إلارتونية منها علس املوق الشباي للشركة:
 .www.litrail.ltو ـ ــالل الف ـ ــرتة  ،2010-2009اا ـ ــرتت الس ـ ــاق احلديدي ـ ــة الليتواني ـ ــة ثالث ـ ــة
قط ــارات جدي ــدة م ـ ـ ط ـ ـاألقا م ـ ـ ص ــنف  EJ575وأل ــدأت يف تش ــغيلها (واا ــرتت قط ــارا ــر
عـام  ، 2008وقامـت ألتاـديلها لتلبيـة اكحتياجـات األاـذاي ذوع اإلعاقـة ،وهـي تشـتغل كحاليــا
علـ ــس املسـ ــار فيلنيـ ــو  -كاونـ ــا  -فيلنيـ ــو  .وقـ ــد عـ ــدلت القطـ ــارات صيصـ ــا م ـ ـ أجـ ــل
األاــذاي ذوع اإلعاقــة م ـ كحيــد املقاعــد ،ودورات امليــاه ،ونظــم مالومــات الركــاب اجلديــدة،
وعالمـات املالومـات املاتوألـة ألطريقـة ألريـل لألاـذاي ضـااب البصـر ،واألجهـزة الفنيـة ملســاعدة
أص ــحاب الاراس ــي املتحرك ــة عل ــس رك ــوب القط ــار .وركب ــت ع ــام  2008املقاع ــد ودورات املي ــاه
اخلاص ــة ألاألا ــذاي احمل ــدودع احلرك ــة يف أرألـ ـ مقط ــورات لرك ــاب الس ــاق احلديدي ــة .و ــالل
الفـ ــرتة  ،2010-2009أجنـ ــزت السـ ــاق احلديديـ ــة الليتوانيـ ــة عـ ــدة مشـ ــاري لتحسـ ــا وصـ ــول
األاذاي احملدودع احلركة إىل اخلدمات :كحيد ركبت مراكحيض عامة لألاـذاي ذوع اإلعاقـة
م منحدرات وأألواب موساة يف  11دطة .وركـب مصـاد ـاي يف متحـف السـاق احلديديـة
يف دط ـ ــة الس ـ ــاق احلديدي ـ ــة املركزي ـ ــة يف فيلني ـ ــو  .وع ـ ــدلت ،ع ـ ــالوة عل ـ ــس ذل ـ ــق ،م ـ ــدرجات
االتصــاالت مـ أجــل األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف نفــق كاونــا للســاق احلديديــة كح ـ يتســى
ت ــر مس ــاكحة كافي ــة إل ــالء الاراس ــي املتحرك ــة .وأل ــين جس ــر للمش ــاة يس ــتجيب الكحتياج ــات
األاذاي ذوع اإلعاقة فـو السـاة احلديديـة يف كاليبيـدا .ووقاـت السـاق احلديديـة الليتوانيـة
عام  2009اتفاقا م راألطـة املنتـدى الليتـوا لألاـذاي ذوع اإلعاقـة ألغيـة التاـاون يف املشـاري
املش ــرتكة املتالق ــة ألتحس ــا اخل ــدمات لرك ــاب الس ــاق احلديدي ــة مـ ـ األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة
واألا ـ ــذاي احمل ـ ــدودع احلرك ـ ــة ،فض ـ ـالا ع ـ ـ اإلدم ـ ــاج يف النق ـ ــل ألالس ـ ــاق احلديدي ـ ــة .و ـ ــالل
ع ـ ــام  ،2010أج ـ ــرى ممثلـ ـ ـو املنت ـ ــدى الليتـ ـ ـوا لألا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة – األا ـ ــذاي ذوع
اإلعاقـات البصــرية أو السـماية أو احلركيــة واملوظفـون اإلداريـون لراألطــة رفــاه ليتوانيـا لــذوع اإلعاقــة
الذهنية فيلتي تدريب ا ملـوظفي مديريـة دمـة الركـاب التاألاـة للسـاق احلديديـة الليتوانيـة ألشـأن
تلف أنواا اإلعاقة ،و صوصياما ،والنقاط البارزة املتالقة ألاالتصاالت توفري واخلدمات .ويتوفر
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مطار فيلنيو الدويل علس دطة قطار عصرية وجديدة و منة ،ومصاد واسـ  .وقـد جهـز املصـاد
أل ـزر ماــد لألاــذاي ذوع اإلعاقــة م ـ أجــل طلــب املســاعدة .وحتتــوع احملطــة علــس منصــة رف ـ
متحركة تسهل صاود األاذاي ذوع اإلعاقة إىل القطار ونزو م منه.
 -53وقد جهز مطار فيلنيـو الـدويل يف ثـالث مواقـ مبرافـق لطلـب املسـاعدة؛ وركـب مسـار
للوصول إىل احملطـة جمهـز ألنظـام للتوجيـه (مسـارات اصـة للركـاب ضـااب البصـر .ووضـ نظـام
للمالومــات م ـ نــوا  SITATEXم ـ أجــل تبــادل املالومــات ع ـ األاــذاي احملــدودع احلركــة
الــذي يســافرون جــوا .وااــرتى مطــار فيلنيــو الــدويل عــام  2009جهــازي لصــاود الســال مـ
ن ـ ــوا  ،Liftkar PT-S 160لتس ـ ــهيل ص ـ ــاود األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة ون ـ ــزو م (أو األا ـ ــذاي
احملــدودع احلركــة يف ســاكحات دمــة الطــائرات .وفض ـالا عـ ذلــق ،جهــزت دطــة وصــول الركــاب
مبط ــار فيلني ــو ع ــام  2010مبحط ــة وص ــول إض ــافية ذات منح ــدر جمه ــز تقني ــا لألا ــذاي ذوع
اإلعاقــة ،مـ أجــل يايــنهم مـ الوصــول إىل قاعــة اســرتجاا األمتاــة دون مســاعدة أع كــان .ويـدير
مطار كاونا الدويل دطة جديدة للركاب ،مادلة كحسب اكحتياجات املسـافري مـ ذوع اإلعاقـة:
جمهــزة ألاملصــاعد والســال املتحركــة واملقاعــد اخلاصــة يف غــرب االنتظــار ،والغــرب الصــحية املنفصــلة،
واملنح ــدرات ،ومب ـ ـوقاا لطل ــب املس ــاعدة ،وه ــاتف ما ــدل كحس ــب اكحتياج ــات األا ــذاي ذوع
اإلعاقــة ،وكــذلق منطقــة صصــة لوقــوب ســيارات األاــذاي ذوع اإلعاقــة .وجهــز مطــار ألاالنغــا
الــدويل مبواق ـ لطلــب املســاعدة واتفــق م ـ مقــدمي اخلــدمات األرضــية علــس نظــام دمــة صــص
لألاذاي ذوع اإلعاقة ،وأد لت حتسينات علس وض الاالمات يف موقف السيارات.
 -54وع ــدلت هيئ ــة الط ــر املائي ــة الدا لي ــة الليتواني ــة ع ــام  2008دط ــة كاون ــا للرك ــاب
وأرص ــفة مين ــاء يوس ــتادفاري ال ــدا لي مبواق ــف للس ــيارات ومنح ــدرات تس ــتجيب الكحتياج ــات
األاــذاي ذوع اإلعاقــة .كمــا جهــز ــا النقــل البحــرع اجلديــد يف كاليبيــدا مبـراكحيض جدي ـدة
تلـمل االكحتياجـات احلديثـة لألاـذاي ذوع اإلعاقـة .وجهـزت طـوط  AB DFDS Liscoللنقـل
البحـ ــرع كحسـ ــب اكحتياجـ ــات األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة؛ وهـ ــي تتـ ــوفر علـ ــس مقصـ ــورات مادل ـ ـة
لألاذاي ذوع اإلعاقة ومرافقيهم (تبل ساتها  4أاذاي يف كل مقصورة .
 -55وتا ــدل البل ــديات أيضـ ـا وس ــائل النق ــل الا ــام وألنيته ــا األساس ــية .وتش ــغل أللدي ــة مدين ــة
فيلنيـو  249مركبـة ذات أرضـية منذفضـة ( 45كحافلـة و 204كحافلـة عرألـة كحسـب مالومـات
وزارة النقــل واملواصــالت؛ وتتــا مجي ـ املالومــات املتالقــة أل ـالطر  ،واجلــداول الزمنيــة ،واخلــدمات
واخلصومات املذصصة لألاذاي ذوع اإلعاقة علس ا اتف لدى ـدمات االتصـاالت ،وعلـس
اباة اإلنرتنت ويف مراكز املالومات .وتتوفر دطات النقل الاام الواقاة علس مقرألة م منظمات
ضــااب البصــر علــس جــداول زمنيــة ماتوألــة ألــأكحرب كبــرية ،كمــا أن ألاــض املركبــات الاامــة جمهــزة
ألنظــام صــوي يال ـ ع ـ املســارات واحملطــات .وحيصــل األاــذاي ذوو نســبة قــدرة علــس الامــل
تبلـ  20يف املائــة ومرافقــوهم علــس صــم قــدره  80يف املائــة علــس تــذاكر الســفر ،أمــا م ـ تبل ـ
نسـبة قــدرمم علــس الامــل  35يف املائـة ،فيحصــلون علــس صــم قـدره  50يف املائــة علــس التــذكرة
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مرة واكحدة وعلس التذاكر الشهرية .وقد زودت مااألر املشاة ألنظام صوي .وعالوة علس ذلق فـإن
مواق ــف الس ــيارات املذصص ــة لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ه ــي جماني ـة يف فيلني ــو  .ويت ــوفر وس ــا
املدينة علس وو  100موقف للسيارات صص لألاذاي ذوع اإلعاقة ،حيمل عالمات مميزة.
كمـا ختصـص أللديـة فيلنيـو أمـاك ماينـة لوقـوب السـيارات ألاجملـان يف أمـاك إقامـة األاــذاي
ذوع اإلعاقة.
 -56وتشـ ـغل أللدي ــة مدين ــة كاون ــا  123مركبـ ـة ذات أرض ــية منذفض ــة ( 80كحافل ــة و43
كحافل ـ ـة عرألـ ــة  .وقـ ــد جهـ ــزت  97مركبـ ــة مبنحـ ــدرات اصـ ــة ألاألاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة الـ ــذي
يسـتاملون الاراسـي املتحركــة .وتتـوفر املركبـات علــس مقاعـد اصـة وضــات عليهـا عالمـة ــاي
ألاألاذاي ذوع اإلعاقة وأيضا علس أماك جمهزة ألالقضبان واألكحزمـة اصـة ألاألاـذاي ذوع
اإلعاق ــة ال ــذي يس ــتاملون الاراس ــي املتحرك ــة .واس ــتجاألة لطلب ــات منظم ــات األا ــذاي ذوع
اإلعاقة ،أعدت جداول اصة ألركحالت احلافالت ذات األرضـية املنذفضـة فقـا .وألـالنظر أيضـ ا
لطلبات منظمات األاذاي ذوع اإلعاقة وتيسريا لوصول ضااب البصر واملافوفا إىل وسـائل
النقل الاام ،جهزت  40كحافلة عرألة ألنظام اتصال صوي ارجي ،حبيد تال احلافلة الارألـة رقـم
املسار عند اقرتاهبا مـ دطـة احلـافالت مـ ـالل ماـربات الصـوت اخلارجيـة .كمـا تالَـ دا ـل
مجي املركبات املالومات املتالقة ألاملسار ألصوت عال.
 -57واعتب ــارا مـ ـ  1أيلول/س ــبتمرب  ،2010ا ــرعت أللدي ــة كاليبي ــدا يف اس ــتبدال كحافالمـ ـا
حبــافالت ذات أرضــية منذفضــة فقــا .وقــد جهــزت مجيـ احلــافالت ألـأجهزة مسايــة دا ليــة تالـ
ع ـ احملطــة الــن وصــلت إليهــا احلافلــة وتلــق الــن تليهــا ،فض ـالا ع ـ ماــرب صــوت ــارجي يبل ـ
الرك ــاب ال ــذي ينتظ ــرون يف احملط ــة ع ـ ـ مس ــار احلافل ــة .وزودت احل ــافالت ع ــام  2011ألنظ ــام
للمالوم ــات مس ــتند عل ــس نظ ــام لي ــد دا ــل احل ــافالت و ارجه ــا ي ـ ـوفر املالوم ــات ع ـ ـ املس ــار
واحملطات والشوارا الواقاة علس املسار.
تع نل بيئة المعلواات حس احليا ات األشخاص ذوي اإلعاقة
 -58عم ـ ــال ألق ـ ــانون إدم ـ ــاج األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة اجتماعيـ ـ ـا ،فـ ـ ـوب ترتي ـ ــب وص ـ ــول
األاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل أليئــة املالومــات إىل هيئــة ولــة مـ قبــل احلاومــة (وهــي جلنــة تطــوير
جمتمـ املالومــات التاألاــة إىل وزارة النقــل واملواصــالت ،املشــار إليــه فيمــا يلــي ألاللجنــة  .وتضــطل
اللجنـ ــة ألتنفيـ ــذ الت ـ ـدألري  3.15م ـ ـ ا ـ ــدب  3يف إطـ ــار طـ ــة عمـ ــل الربنـ ــامج الـ ــوطين إلدمـ ــاج
األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـا للفــرتة  2012-2010املاتمــد مبوجــب األمــر رقــم A1-194
الصـ ــادر ع ـ ـ وزي ـ ــر الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والام ـ ــل يف  17أيار/مـ ــايو ( 2010اجلريـ ــدة الرمسي ـ ــة
رقــم  2010 ،2854-58ألشــأن املبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة الراميــة لتطــوير املواق ـ الص ــديقة
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة وا تبارهــا وتقييمهــا وفقـا للمبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إىل دتــوى الشـباة
الئــتالب الشــباة الانابوتيــة الاامليــة  -اإلصــدار  ،2.0ومنهجيــة تقيــيم امتثــال املواق ـ احلاوميــة
والبلدي ــة للمب ــادئ التوجيهي ــة للنف ــاذ إىل دت ــوى الش ــباة الئ ــتالب الش ــباة الانابوتي ــة الااملي ــة -
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اإلصــدار  :2.0وفقـ ا للجــزء األول مـ التـدألري  3.15مـ ا ــدب  3ومـ اعتبــار االقـرتا املوجــه
للــدول األعضــاء مـ ــالل تامــيم اللجنــة األوروأليــة وــو جمتمـ مالومــات يف املتنــاول املــؤر 1
ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  COM/2008/0804( 2008النه ـ ــائي إلدراج قواع ـ ــد ائ ـ ــتالب الش ـ ــباة
الانابوتي ــة الااملي ــة يف القواع ــد الوطني ــة ،وه ــي املب ــادئ التوجيهي ــة املنهجي ــة الرامي ــة لتط ــوير املواق ـ
الصديقة لألاذاي ذوع اإلعاقة وا تبارها وتقييمها املاتمدة مبوجب األمر رقم  T-237الصـادر
ع ـ مــدير اللجنــة يف  27كــانون األول/ديســمرب ( 2011املشــار إليهــا فيمــا يلــي ألاســم املب ـادئ
التوجيهية  .وترمجت اللوائأ  WCAG 2.0الن يثل املتطلبات التقنيـة الئـتالب الشـباة الانابوتيـة
الااملية إىل اللغة الليتوانية .وقد نشرت املبادئ التوجيهية واللوائأ املذكورة علـس موقـ اللجنـة علـس
اإلنرتنــت ( . www.ivpk.ltكمــا تطلــب تنفيــذ اجلـزء األول مـ التـدألري  15.3مـ ا ــدب  3مـ
اخلطــة ختصــيص  24.2ألــف ليتــا ليتوانيــة م ـ األم ـوال الوطني ـة .ويشــمل تنفيــذ اجلــزء الثــا م ـ
التـدألري  15.3مـ ا ــدب  3مـ اخلطــة وض ـ منهجيــة لتقيــيم وصــول األاــذاي ذوع اإلعاقــة
إىل اإلنرتنت.
 -59وقد أصبحت املبـادئ التوجيهيـة ملزمـة ألالنسـبة للمؤسسـات وا يئـات البلديـة واحلاوميـة
مـ كحيــد وصــول األاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل موقاهــا علــس اإلنرتنــت مبوجــب القـرار رقــم 480
الصـ ــادر ع ـ ـ كحاومـ ــة ليتوانيـ ــا يف  18نيسـ ــان/أألريل  2003ألشـ ــأن املتطلبـ ــات الاامـ ــة للمواق ـ ـ
الشــباية للمؤسســات وا يئــات البلديــة واحلاوميــة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم 2003 ،1739-38؛
رقم  . 2009 ،6976-154وتقوم اللجنـة مـرة يف السـنة ألتحليـل املواقـ الشـباية للمؤسسـات
وا يئات البلدية واحلاوميـة ،مبـا يف ذلـق حتليـل مـدى إتاكحتهـا ،عمـال ألـالقرار املـذكور .ويسـتذدم
التحليل كأسا لتقريـر ينشـر علـس موقـ اللجنـة الشـباي .أليـد أنـه تقـرر أع عقوألـات تشـرياية
علس عدم االلتزام ألإماانية الوصول ألالنسبة لألاذاي ذوع اإلعاقة.
أحاام إااانية الوصو لي قانون المشل نات العااة
 -60ي ـ ـ ـ ــنص ق ـ ـ ـ ــانون املش ـ ـ ـ ـرتيات الاام ـ ـ ـ ــة (اجلري ـ ـ ـ ــدة الرمسي ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم 1996 ،2000-84؛
رقم  2006 ،102-4علس إماانية حتديد السلطة املتااقدة اروطا يف وثائق الاقد مفادها أن
تنجز تلق الاقود م قبل املشاري االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة وأيضا م قبـل املشـاري
واملنظمــات الــن ياــون نصــف موظفيهــا علــس األقــل مـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة أو أن تشــرتط
تنفيــذ تلــق الاقــود يف إطــار أل ـرامج الامالــة احملمي ـة الــن ياــون فيهــا ماظــم املــوظفا املانيــا م ـ
األاذاي ذوع اإلعاقة .وينص القانون أيض ا علس وصف اإلمدادات واخلدمات أو األعمال يف
جمــال املشـرتيات كحســب املواصــفات الفنيــة كحـ تاــون دــددة ولتأ ــذ يف االعتبــار ماــايري وصــول
األاذاي ذوع اإلعاقة أو التصميم جلمي املستذدما .وحيق ملاتـب املشـرتيات الاامـة إصـدار
املتطلبات املطبقة علس املواصفات الفنية امللزمة للسلطات املتااقدة.
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اللر ابي ال اايررة إلررى تحسرري وصررو األشررخاص ذوي اإلعاقرة إلررى البيئرة لرري إ ررام الب نرراا
الو ني إلدااج األشخاص ذوي اإلعاقة ا لماعيا
 -61تــروم تــداألري حتســا وصــول األاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل البيئـة يف إطــار الربنــامج الــوطين
احلـ ـ ّد مـ ـ الازل ــة االجتماعي ــة لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة مـ ـ ــالل تا ــديل البيئ ــة الاام ــة والبيئ ــة
السـانية وأليئــة املالومـات وفقـا الكحتياجـات هــؤالء األاــذاي .ومشـل تنفيــذ طـة عمــل الربنــامج
الوطين إلدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعي ا تنفيذ التداألري التالية الل عام :2011


مشاري توصـيات متالقـة ـدمات اإلعاقـة يف القطـاعا الاـام واخلـاي موجهـة للهيئـات
احلاوميــة والبلديــة والشــركات واألفـراد واملؤسســات الــن تــوفر اخلــدمات الاامــة واخلاصــة،
مبــا يف ذل ـق املؤسســات الطبيــة والتاليميــة والثقافيــة ،واملنظمــات .وتــروم تلــق التوصــيات
مس ــاعدة مق ــدمي اخل ــدمات الاام ــة واخلاص ـة كح ـ ياون ـوا عل ــس اس ــتاداد للتفاع ــل مـ ـ
األاذاي ذوع اإلعاقات املذتلفة و دمتهم؛



ترتيب ــات التموي ــل لتا ــديل إس ــاان األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،املاتم ــدة مبوج ــب األم ــر
رق ــم  A1-560الص ــادر عـ ـ وزي ــر الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل يف  28ك ــانون األول/
ديسمرب ( 2011اجلريدة الرمسية رقم  2012 ،18-1؛



امللحق املادل لربنامج جتديد وحتديد املبا املتاددة األسـر املتطلبـات الفنيـة ملشـاري جتديـد
(حتــديد املبــا املتاــددة األســر مبوجــب القـرار رقــم  1556الصــادر عـ كحاومــة مجهوريــة
ليتوانيا يف  28كانون األول/ديسـمرب ( 2011اجلريـدة الرمسيـة رقـم  ، 2012 ،1-1والـذع
ينص علس وجوب أن يشمل استبدال (تطوير املصاعد لاـي تصـبأ أكثـر فااليـة مـ كحيـد
اســتهال الطاقــة ،يف ظــل ألرنــامج حتــديد املبــا املتاــددة األســر الـذع ترعــاه الدولــة ،تاــديل
املصاعد م أجل االستجاألة الكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة؛



يويل مشـاري املايشـة والتنقـل املسـتقلا لألاـذاي ذوع اإلعاقـة اجلسـدية الـذع يـنص
عليه القانون؛



قدمت مالومات ألشأن إدماج األاذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـا علـس اـباة اإلنرتنـت
(م الل إعادة التأهيل الشامل ونظام املالومات اخلـاي ألاألاـذاي ذوع اإلعاقـة ،
واملنشورات اخلاصة؛



ألرجميات ترمجة الربامج املقتناة واملنقولة لاي تستذدم يف التلفزيون الوطين الليتوا .

 -62وألــالنظر إىل أكحاــام االتفاقيــة ،تب ــذل ليتوانيــا جهــودا م ـ أج ــل تازيــز مبــادئ التص ــميم
الاام .وقد أدرجت التداألري ذات الصلة يف طـة عمـل الربنـامج الـوطين .وعقـدت دورات تدريبيـة
عام  ،2011كما روج لفارة التصميم الاام م ـالل تطـوير املارفـة املهنيـة يف جمـال التطبيقـات
البيئيــة ،ونوقشــت املشــاكل املتالقــة ألالتصــميم الاــام هبــدب جاــل البيئــة أكثــر مواتــاة لألاــذاي
ذوع اإلعاقــة .وكحضــر  86مشــاركا أرألاــة تــدريبات .وقــدم ،عــالوة علــس ذلــق ،مفهــوم التصــميم
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الاام علس اااات التلفزيون يف ليتوانيـا ،وغطتـه وسـائا اإلعـالم املطبوعـة واملواقـ الشـباية ذات
الصلة .ويوجد راألا علـس املوقـ الشـباي لـدائرة اـؤون األاـذاي ذوع اإلعاقـة يقـدم مالومـات
ع التصميم الاام .وستتذذ طوات إضافية لتازيز التصميم الاام.
ب ناا تع نل إساان األشخاص ذوي اإلعاقة
 -63اعتمد ألرنامج تاـديل إسـاان األاـذاي ذوع اإلعاقـة للفـرتة  2011-2007مبوجـب
الق ـرار رقــم  638الص ــادر ع ـ كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف  28كحزيران/يوني ـه ( 2006اجلري ــدة
الرمسي ــة رق ــم ( 2006 ،2782-73املش ــار إلي ــه فيم ــا يل ــي ألالربن ــامج  .ويه ــدب الربن ــامج إىل
ياــا األاــذاي ذوع اإلعاقــة م ـ التنقــل أكثــر ،وحتســا فــري التحــاقهم ألــالتاليم والتــدريب
املهــين ووصــو م إىل ســو الامــل واحليــاة الاامــة .ويرمــي هــذا الربنــامج إىل الســاي لتحقيــق قــدر
أكــرب االســتقاللية واالنــدماج االجتمــاعي ألالنســبة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة مـ ــالل اخلــدمات
املوجهة م وتاديل اإلسـاان .وياـدل السـا يف سـيا الربنـامج ،وجتمـ املالومـات عـ تاـديل
اإلس ــاان وخت ــزن وتنش ــر ،كم ــا وضـ ـ نظ ــام كمبي ــوتر داس ــمل مش ــرت متال ــق ألتا ــديل اإلس ــاان
( BPNASويشمل اإلاراب علس تنفيذ ذلق الربنامج راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة.
 -64واملؤسسـ ــات املسـ ــؤولة ع ـ ـ تنفيـ ــذ الربنـ ــامج هـ ــي :وزارة الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والامـ ــل
(مسـؤولة عـ تطـوير اإلطــار القـانو لتاــديل اإلسـاان  ،ووزارة البيئــة (مسـؤولة عـ إعـداد وثــائق
البناء الفنية املتالقة ألتاديل اإلساان كحسب اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة  ،ودائرة اؤون
األاذاي ذوع اإلعاقة (مسـؤولة عـ التمويـل ومراقبـة تـداألري الربنـامج والبلـديات (مسـؤولة عـ
ترتيب تاديل اإلساان كحسب اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة  ،وراألطات األاذاي ذوع
اإلعاقــة (مســؤولة عـ اإلاـراب علــس تاــديل اإلســاان  .ومياـ أن حتــول األمـوال الالزمــة لتنفيــذ
الربنــامج ألنــاء علــس الطلبــات املقدمــة مـ اإلدارات البلديــة .وقــد د لــت ترتيبــات التمويــل لتاــديل
اإلساان كحسب اكحتياجات ألاذاي ذوع اإلعاقة كحيز النفاذ حبلول عـام  ،2011واعتمـدت
مبوج ــب األم ــر رق ــم  A1-111الص ــادر عـ ـ وزي ــر الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل يف  19نيس ــان/
أألري ــل ( 2007اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم 2007 ،1822-47؛ رق ــم  ، 2010 ،1681-35ال ـذع
ينص علس اارتا احلاومة والبلديات يف التمويل 80 :يف املائـة مـ ميزانيـة احلاومـة و 20يف املائـة
م ـ ـ ميزانيـ ــة البلـ ــديات ألالنسـ ــبة لألاـ ــذاي الـ ــذي ياـ ــانون م ـ ـ اضـ ــطراألات كحركيـ ــة ومشـ ــاكل يف
االس ــتقاللية ط ــرية للغاي ــة؛ و 50يف املائ ــة مـ ـ ميزاني ــة الدول ــة و 50يف املائ ــة مـ ـ ميزاني ــة البلدي ــة
ألالنسبة لألاذاي الذي ياـانون مـ اضـطراألات كحركيـة ومشـاكل يف االسـتقاللية ألدرجـة متوسـطة.
وياــدل الســا لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي ياــانون مـ اضــطراألات يف احلركيــة ويف االســتقاللية
وفق ـا لرتتيبــات التمويــل .ويقــوم موظف ـو البلديــة املســؤولون ألتقــدير احلاجــة إىل التاــديل ،أع ألتحديــد
كمية ونوعية الامل الذع جيب أن ينجز (تاديل الد ول إىل املبى ،تركيـب منصـات الرفـ  ،تاـديل
الوكحدات الصحية ،توسي األألواب الدا لية ،اإلمدادات ألاملياه وجمارع الصرب الصحي ،وغريهـا .
وترتب أعمال تاديل اإلساان م قبل البلديات أو مقدمي الطلبات أنفسهم.
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 -65وكح ـ يضـ َـم َ اإلا ـراب والرقاألــة والشــفافية يف تنفيــذ تــداألري تاــديل اإلســاان ،أنشــأت
البل ــديات جلنـ ــة لتاـ ــديل إسـ ــاان األاـ ــذاي ذوع اإلعاق ــة .ويضـ ــطل ألوظـ ــائف عضـ ــو اللجنـ ــة
واإلاراب الفالي أ صـائيون تايـنهم البلديـة ،فضـالا عـ ممثـل لراألطـات األاـذاي ذوع اإلعاقـة
مفوب م قبل دائرة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة ،ألاد التشاور م املنظمات غري احلاومية.
 -66وألل إمجـايل عـدد املنـازل املادلـة كحسـب اكحتياجـات األاـذاي ذوع اإلعاقـة يف سـيا
الربنامج الل الفرتة  2011-2007ما جمموعه  1 402منزال .وأللغت املذصصات اإلمجاليـة
لتداألري الربنامج الل الفرتة  2011-2007ما قدره  21 327.7ألف ليتا ليتوانية م ميزانيـة
احلاومة و 5 826.6ألف ليتا ليتوانية م ميزانيات البلديات.
 -67ولافالــة اســتمرارية ألرنــامج  2011-2007لتاــديل إســاان األاــذاي ذوع اإلعاقــة،
يواصل ألذل اجلهود لتاديل اإلسـاان عـام  2012مبوجـب األمـر رقـم  A1-560الصـادر عـ وزيـر
الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل يف  28ك ــانون األول/ديس ــمرب  2011ألش ــأن الرتتيب ــات اجلدي ــدة
لتمويــل تاــديل إســاان األاــذاي ذوع اإلعاقــة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم  . 2012 ،18-1وقــد
ظلت إجراءات التمويل أساسا دون تاديل.

المادة 10
الحق لي الحياة
 -68إن مجهورية ليتوانيا طـرب يف جمموعـة مـ املااهـدات الدوليـة حلقـو اإلنسـان الـن تـنص
علس احلق يف احلياة .وجتدر اإلاارة إىل أن احلق يف احلياة مار يف االتفاقيات التالية :االتفاقيـة
األوروأليــة حلمايــة كحقــو اإلنســان واحلريــات األساســية ،والاهــد الــدويل اخلــاي ألــاحلقو املدنيــة
والسياســية ،وميثــا االحتــاد األورو للحقــو األساســية .وقــد نصــت الصــاو الدوليــة املــذكورة
علــس كحــق األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف احليــاة .وتــنص املــادة  19م ـ الدســتور علــس أن احلــق يف
احلياة هو أهم كحق طبياي للفرد .وقد جاء يف تلق املادة أيضـا أن كحـق اإلنسـان يف احليـاة دمـي
مبوجب القانون ،ولذلق جيب ضمان كحق اإلنسان يف احلياة م ـالل نظـام اـامل مـ التـداألري
القانوني ــة .وتا ــرتب ليتواني ــا حب ـ ـق مجي ـ ـ األف ـ ـراد يف احلي ــاة ،مب ـ ـ ف ــيهم األا ــذاي ذوو اإلعاق ــة:
وال يوجد يف ليتوانيا قانون ينص علس الب ذلق.
 -69و ت ــبأ ليتواني ــا القت ــل الـ ـركحيم .وت ــنص الفق ــرة ( 1مـ ـ امل ــادة  9مـ ـ ق ــانون تس ــجيل وف ــاة
اإلنســان والظــروب احلرجــة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم 1997 ،712-30؛ رقــم 2002 ،1601-43
علــس أن ـه ال ألــد للشــذص الــذع وقــف علــس الظــروب احلرجــة أن يقــدم اإلســاافات األوليــة لإلنســان
الـذع ميـر هبــا دون تـأ ري وأن يتذـذ التــداألري املمانـة األ ــرى للحفـاي علـس كحياتــه .وقـد جــاء يف
الفقرة ( 3م املادة  7م القانون املذكور أنه ال ميا للجراكحا الذي يقومـون ألامليـات الـزرا
وغريهم م األاذاي الـذي يرغبـون لسـبب مـا يف زرا أعضـاء وأنسـجة اـذص حيتضـر أو ـم
صلة طفيفة ألاملية الزرا املشاركة يف حتديد املوت الدماغي.
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 -70وت ـ ــنص امل ـ ــادة  134مـ ـ ـ الق ـ ــانون اجلن ـ ــائي جلمهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا (اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة رق ـ ــم
 2000 ،2741-89علس مسؤولية الشـذص الـذع يسـاعد اذصـا ميؤوسـا مـ اـفائه علـس
االنتحــار ألطلــب منــه .ويااقــب عمــال ألــذلق احلاــم األف ـراد الــذي يســاعدون اذص ـا يــئ م ـ
افائه علـس االنتحـار ألطلـب منـه ،أع يـوفرون الظـروب واألدوات الالزمـة ،ويزيلـون احلـواجز ذات
الصــلة ،ومــا إىل ذلــق .ويصــنف قتــل الشــذص للشــذص اآل ــر علــس أنــه جرميــة قتــل ،ولــو كــان
مريضا ميؤوسا م افائه ومت القتل ألناء علس طلبه.
 -71ويسمأ وفق ا إلجـراءات إ ـاء احلمـل املاتمـدة مبوجـب األمـر رقـم  50الصـادر عـ وزيـر
الص ــحة يف  28ك ــانون الثا /ين ــاير ( 1994اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم  1994 ،299-18ألإ ــاء
احلمل ألناء علـس طلـب املـرأة إىل أجـل أقصـاه  12أسـبوعا مـ احلمـل ،ويبـا إ ـاء احلمـل الكحقـا
يف كحالة وجود طر علس كحياة املرأة أو صحتها فقا .وقد اعتمدت قائمة األمراب أو الظروب
الن مدد كحياة املـرأة احلامـل واجلنـا وصـحتهما مبوجـب األمـر املـذكور .وتااقـب املـادة  142مـ
القــانون اجلنــائي علــس اإلجهــاب غــري القــانو جنائي ـا .وياتــرب مســؤوال وفق ـا لتلــق املــادة الطبيــب
الذع حيق له إجراء عمليات اإلجهاب ويقوم هبا ألطلب م املريض م وجود تضاد االستطباب
أو يف كحالة القيام أله ارج مؤسسة الرعاية الصحية ،وأيض ا أ صائي الرعاية الصحية الذع يقـوم
ألاإلجه ــاب يف مؤسس ــة للرعاي ــة الص ــحية ألطل ــب مـ ـ املـ ـريض ألينم ــا ال حي ــق ل ــه القي ــام أل ــذلق،
والشــذص ال ــذع ال حي ــق ل ــه إج ـراء عملي ــات اإلجهــاب ويق ــوم ألإ ــاء احلم ــل ألطل ــب م ـ ام ـرأة
كحامــل .وإذا أجــرع اإلجهــاب دون موافقــة امل ـريض أو إذا كــان امل ـريض عــاجزا ع ـ مــنأ املوافقــة
ألســبب كحالتــه ،يصــنف ذلــق الفاــل علــس أنــه اضــطراب صــحي طــري ،ويااقــب عليــه مبوجــب
املادة  135م قانون الاقوألات.

المادة 11
حاالت الخط والطوامئ اإلنسانية
 -72جتــدر اإلاــارة ألــالنظر ألكحاــام املــادة  11م ـ االتفاقيــة إىل أنــه فيمــا يتالــق هب ـذه القضــايا،
ال يقسم ساان ليتوانيا إىل أاذاي أصحاء و/أو أاذاي ذوع إعاقة :ففي كحـاالت اخلطـر ،جيـب
أن حيصــل اجلمي ـ علــس قــدر متســاو م ـ املســاعدة كحســب احلالــة القائمــة ،مباــى أنــه ال وج ـود ألع
تــداألري دــددة قاأللــة للتطبيــق ألشــأن األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف كحــاالت اخلطــر .وحتــدد املــادة  5م ـ
قــانون احلمايــة املدنيــة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم 1998 ،3230-115؛ رقــم ، 2009 ،7207-159
مهـام نظـام احلمايــة املدنيـة واإلنقـاذ الــن هـي علـس النحــو التـايل :إنـذار الســاان حبـدوث كحالـة طـوارئ
واياة ،اإلعالم ألآثارها احملتملة وتداألري التصدع ا ،توقي الطوارئ ،تنظيم منأ الساان أدوات
احلماي ــة الفردي ــة وما ــدات احلماي ــة اجلماعي ــة ،القي ــام ألاالس ــتطالا وحتدي ــد اجمل ــال اخلط ــر ،إطف ــاء
احلرائق ،القيام ألامليات اإلنقاذ وعمليات الطوارئ األ رى ،احلفاي علس النظام الاام يف املنـاطق
املناوألــة؛ تقــدمي املســاعدات الطبيــة وضــمان الرعايــة الصــحية الاامــة يف كحــاالت الطـوارئ؛ إجـالء
األاــذاي واملمتلاــات م ـ املنــاطق املارضــة للذطــر؛ القيــام أل ـالاالج الصــحي وغــريه مـ تــداألري
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التطهري ،تنظيم توفري اإلقامة املؤقتة واملؤن للضحايا ،القيام ألرتتيبات دف املوتس ،تنظـيم اسـتئناب
توفري اخلدمات البلدية األساسية املاطلـة ،تقـدمي املسـاعدة للحفـاي علـس املنشـآت احليويـة وختـزي
اإلمدادات احليوية.

المادة 12
االعلر ا باألشخاص ذوي اإلعاقة على ق م المساواة اع آخ ن أاام القانون
 -73كما ذكر يف اجلزء األول م التقرير ،تنص الفقرة ( 1م املادة  29م الدسـتور علـس
أن مجيـ األاــذاي سواســية أمــام القــانون ،واحملــاكم ،وغريهــا مـ مؤسســات الدولــة ومســؤوليها.
وقد جاء هذا احلام الدستورع مبلورا يف القوانا والتشرياات األ رى .وجـاء يف الفقـرة ( 1مـ
املــادة  1م ـ قــانون املســاواة يف املااملــة أن الغــرب م ـ ذلــق القــانون هــو ضــمان تنفيــذ كحقــو
اإلنسان املنصوي عليها يف دستور مجهوريـة ليتوانيـا ،وكحظـر أع يييـز مبااـر أو غـري مبااـر علـس
أسا الس  ،أو امليل اجلنسـي ،أو اإلعاقـة ،أو األصـل الارقـي أو اإلثـين أو الـدي أو املاتقـدات.
وكر مبدأ املساواة ألا األاذاي ذوع اإلعاقة أيضا يف قانون إدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة
اجتماعيا :كحيد تنص الفقرة ( 1م املادة  3علس أن األاذاي ذوع اإلعاقة يتمتاـون ألـنف
احلقو كغريهم .وجتدر اإلاارة إىل أن املسؤولية اإلدارية ترتتـب علـس انتهـا تاـافؤ الفـري وفقـ ا
لقــانون املســاواة يف املااملــة (املــادة  416م ـ قــانون اجل ـرائم اإلداريــة جلمهوريــة ليتوانيــا (اجلريــدة
الرمسية رقم . 1985 ،1-1
 -74وإن الش ــذص ال ــذع يتمتـ ـ ألاألهلي ــة القانوني ــة ،أع الش ــذص ال ــذع ميانـ ـه اكتس ــاب
احلق ــو وأداء االلتزام ــات املدني ــة والتمتـ ـ هب ــا ،هـ ـو ال ــذع يش ــال موض ــوا الاالق ــات املدني ــة يف
ليتوانيا .وتتاون الشذصية القانونية املدنية م األهليـة املدنيـة والقانونيـة .وتـنص املـادة  1-2مـ
الق ــانون امل ــد جلمهوري ــة ليتواني ــا (اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم  2000 ،2262-74عل ــس أن لا ــل
اــذص طبياــي احلــق يف التمت ـ الاامــل ألــاحلقو املدنيــة (األهليــة املدنيــة الســلبية  ،مبــا يف ذلــق
األاـ ــذاي ذوو اإلعاقـ ــة .وقـ ــد جـ ــاء يف الفقـ ــرة ( 1م ـ ـ املـ ــادة  5-2م ـ ـ القـ ــانون املـ ــد أن
الشذص الطبياي عنـد أللوغـه سـ الراـد ،أع عنـدما يبلـ سـ الثامنـة عشـرة ،ميـار مـ ـالل
تصــرفاته مجيـ احلقــو ويــؤدع مجيـ االلتزامــات املدنيــة ألشــال كامــل .ومياـ أن ياتســب الفــرد
األهلية الااملة قبل أوا ا (قبل أللو س  18عاما يف كحالتا م احلـاالت املنصـوي عليهـا يف
القانون املد  :تنص الفقرة ( 2م املادة  5-2م القانون املد علس أن الشـذص املذـول لـه
قانونا إألرام الزواج قبل الس القانو ياتسب األهلية املدنية النشطة الااملـة عنـد زواجـه؛ وتـنص
املادة  9-2م القانون املـد علـس إماانيـة تراـيد القاصـر الـذع يبلـ سـ سـتة عشـر عامـا مـ
قبل احملامة.
 -75وتنص الفقرة ( 1م املادة  6-2م القانون املد علس عدم إماانية فرب القيـود علـس
األهليـة املدنيـة الفاالـة أو السـلبية ألع اـذص إال مـ ــالل كحاـم قـانو صـريأ .وقـد ذكـر أكحــد
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أس ـ تقييــد األهليــة املدنيــة يف الفقــرة ( 1م ـ املــادة  10-2م ـ القــانون املــد الــن تــنص علــس
إماانيــة إعــالن عــدم أهليــة الشــذص الطبياــي غــري القــادر علــس فهــم مغــزى أفاالــه أو الــتحام فيهــا
ألفال املرب الاقلي أو احلمق .وجتدر اإلاارة إىل أن احلام الصادر يف  11يوز/يوليه  2008ع
الشابة املدنية للمحامة الاليا الليتوانية يف القضية املدنية  ،3K-3-370/20082008املارتب هبـا أيضـ ا
كمص ــدر للق ــانون ،ي ــنص عل ــس أن وج ــود املـ ـرب الاقل ــي أو اإلعاق ــة الاقلي ــة ،حبي ــد ال مياـ ـ
للش ــذص أن يفه ــم مغ ــزى أفاال ــه أو ي ــتحام فيه ــا ،إذا أك ــد ذل ــق اخلب ــري يف الط ــب النفس ــي
الشرعي ،ال ياين انادام األهلية القانونية .وعـالوة علـس ذلـق ،ال جيـوز تأويـل أكحاـام الفقـرة (1
م املادة  10-2م القانون املد واملادة  4مـ قـانون الرعايـة الصـحية الاقليـة (اجلريـدة الرمسيـة
رقم  1995 ،1290-53علس أ ـا تاـري إلعـالن احملامـة اناـدام األهليـة يف مجيـ احلـاالت
الن يتوفر فيهـا اسـتنتاج الطبيـب النفسـي ألشـأن املـرب الاقلـي أو اإلعاقـة الاقليـة ،كحـا ال مياـ
للشذص أن يفهم مغزى أفااله أو يتحام فيها.
 -76وياــين تقيــيم األهليــة القانوني ـة للشــذص تقيــيم االضــطراألات النفســية املشذص ـة ،عنــدما
يارتب ألاو ا طرية ،يف كحالة عدم قدرة الشذص علس فهم مغزى أفااله أو الـتحام فيهـا ،ممـا
مياـ مـ اختـاذ قـرارات ماقولــة ألشـأن ضـرورة الوصـاية ،ويـربر تقييــد احلقـو واحلريـات مـ ــالل
االعرتاب ألانادام األهلية .واألاذاي الذي قـد ياـرتب ألاـو م عـدميي األهليـة ،وألالتـايل حباجـة
إىل الوصــاية هــم فقــا أولئــق الــذي اذصـت لــديهم اضــطراألات الصــحة الاقليــة األكثــر طــورة
واملس ــتمرة ،أع األا ــذاي ال ــذي حت ـد إع ــاقتهم الاقلي ــة أو الفاري ــة ألاس ــتمرار م ـ ق ــدرمم عل ــس
الرتكيز والامـل واالنـدماج ،واالسـتقاللية االقتصـادية واختـاذ القـرارات املسـتقلة مـ حتمـل املسـؤولية
عنهـا .ويف مجيـ األكحـوال ،خيضـ اإلعـالن عـ كـون الشــذص عـدمي األهليــة ألشـال تــام كحســب
األسـ ـ امل ــذكورة ألكحا ــام الق ــانون امل ــد وق ــانون اإلجـ ـراءات املدني ــة ال ــن ت ــنص عل ــس احلق ــو
اإلجرائي ــة للش ــذص ال ــذع ي ــدعس انا ــدام أهليت ــه (احل ــق يف أن يس ــتم إلي ــه اذص ــيا ،واحل ــق يف
اســتبدال قاضــي جلســة االســتماا ،واحلــق يف أن يســتم إليــه ،وعــرب الرباهــا وتقــدمي الطاــون،
واحل ــق يف التاب ــري عـ ـ الـ ـرأع ــالل الالم ــة اخلتامي ــة  ،وخيضـ ـ أيضـ ـ ا للم ــادة  8مـ ـ االتفاقي ــة
األوروأليــة حلقــو اإلنســان ،الــن تركــز علــس محايــة الصــحة الاقليــة للشــذص .وتغطــي تلــق املــادة
جمموعــة م ـ التــداألري الاامــة لضــمان كحقــو األفــراد الــذي ياــانون م ـ االضــطراألات أو اإلعاقــة
الاقلية الل اإلجراءات القانونية عند النظر يف القضايا املتالقة ألأهليتهم القانونية.
 -77وتنص املادة  10-2م القـانون املـد علـس وضـ الشـذص الـذع أعلـ اناـدام أهليتـه
مبوجب كحام قضائي قيد الوصاية .ويار كحقو الشذص الذع أعل انادام أهليته األتداء م
تــاريخ كحاــم احملامــة م ـ قبــل الوصــي الــذع يتصــرب ملــا فيــه مصــلحة الشــذص عــدمي األهليــة،
ألاســتثناء احلقــو الشذصــية الــن ال ميا ـ ممارســتها إال م ـ قبــل الشــذص نفســه (مثــل احلــق يف
الزواج ،واحلق يف التصويت وما إىل ذلق .
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 -78وحيق لألاذاي الذي يال ع كو م ددودع األهلية االسـتفادة مـ ألاـض كحقـوقهم
وكحريامم والتصرب حبرية وفقا ملستوى إدراكهم وقدرامم .وتنص املادة  11-2م القانون املد
عل ــس أنـ ـه للمحام ــة أن تف ــرب القي ــود عل ــس األهلي ــة املدني ــة ـ ـؤالء األا ــذاي فق ــا إذا ك ــانوا
يتاــاطون املشــروألات الاحوليــة أو املذــدرات أو املـواد الســمية .ويف هــذه احلالــة ،يوضـ الشــذص
قيد الوصاية .وال تشال اإلعاقة (اجلسدية أو الاقلية أساسا لفرب القيود علـس األهليـة املدنيـة.
وجتــدر اإلاــارة يف نف ـ الوقــت إىل أن املــادة  279-3م ـ القــانون املــد تــنص علــس احلــاالت
الن يتم فيها طلب الوصاية( 1مـ قبـل اـذص كامـل األهليـة ال يسـتطي ممارسـة كحقوقـه أو أداء
واجباته ألشال مستقل ألسبب كحالته الصحية .وميا أن تستذدم هذه الفرصة الن يـنص عليهـا
القــانون م ـ قبــل م ـ ياــانون م ـ مــرب ميــناهم م ـ أداء واجبــامم ألشــال صــحيأ ،أو ضــمان
إعم ــال كحق ــوقهم أو ألش ــال ع ــام األا ــذاي ال ــذي أللغـ ـوا سـ ـ التقاع ــد وحيت ــاجون إىل الرعاي ــة
والتمريض ألفال كحالتهم الصحية.
 -79وتارتب احملامة ألأهلية الشذص الـذع سـبق إعـالن اناـدام أهليتـه إذا تاـا مـ مرضـه أو
حتسنت كحالته الصحية كثـريا .وحيـق لألاـذاي املشـار إلـيهم يف الفقـرة ( 4مـ املـادة  10-2مـ
القانون املد طلب إألطـال اناـدام أهليـة الشـذص :وهـم زوج ذلـق الشـذص ،أو والـداه ،أو أألنـااه
الابــار ،أو مؤسســة الرعايــة أو املــدعي الاــام ،الــذي  ،وفق ـ ا للمــادة  19م ـ قــانون ماتــب املــدعي
الاام يف ليتوانيا (اجلريدة الرمسية رقـم 1994 ،1514-81؛ رقـم  2003 ،1919-42يـدافاون
ع املصلحة الاامة ألاد الوقوب علس ـر احلقـو واملصـا املشـروعة للفـرد أو اجملتمـ  ،يف سـيا
اإلجـراءات ويف احلــاالت الــن يــنص عليهــا القــانون ألنــاء علــس طلــب ،أو اق ـرتا أو أليــان أو طا ـ
مقدم م قبل فـرد ،أو مؤسسـة أو هيئـة كحاوميـة أو أللديـة ،أو مببـادرة مـنهم ،وأيضـ ا إذا يتذـذ
املسؤولون واملوظفون أو غريهم م موظفي املؤسسات األ رى امللزمون ألالدفاا ع تلق املصـا
التداألري الضرورية ذا الغرب.
 -80وأنشـئت عــام  2008فرقــة عمــل للتاــاطي مـ حتســا مفهــوم الاجــز يف ليتوانيــا وتقــدمي
مقرتكحات تشرياية يف هذا الصدد .وتروم مشاري القوانا توسـي نطـا مفهـوم األهليـة احملـدودة،
اب حب ـاالت تا ــاطي الاح ــول أو املذ ــدرات فحس ــب كح ــاالت لألهلي ــة
لا ــي ال يش ــمل االع ـرت َ
احملــدودة ،ولاـ أيض ـ ا كحــاالت االضــطراألات الاقليــة الــن ال تتــوفر فيهــا أســباب كافيــة لالع ـرتاب
ألادم أهلية الشذص املاين ألشال تام .ومدب مشاري تاديل القانون املـد وقـانون اإلجـراءات
املدني ــة وق ــانون املاون ــة القانوني ــة املافول ــة مـ ـ قب ــل احلاوم ــة إىل ض ــمان ت ــوفري التمثي ــل الق ــانو
اإللزامــي م ـ ــالل املاونــة القانونيــة املافولــة م ـ قبــل احلاومــة لألاــذاي الــذي يــزعم اناــدام
أهليــتهم .وقــد عــززت مشــاري التاــديل تلــق أيض ـ ا االلت ـزام يف هــذه احلالــة ألتقــدمي تقيــيم ملهــارات
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يــنأ الوصــاية مـ قبــل احملامــة حلمايـة كحقــو ومصــا األاــذاي ذوع األهليــة احملـدودة .وال يتصــرب املشــرب
الرمسي ألاسم الشذص ذع األهلية احملدودة ،ألل يساعده علس ممارسة كحقوقه ،أع أنه ميَا الشـذص ذا األهليـة
احملدودة م إألرام الاقود الن ياون غري قادر علس إألرامها م تلقاء نفسه ،وهو يقوم أيضـا مبسـاعدته علـس إنفـاذ
كحقوقه األ رى أو أداء واجباته ،وحيمي كحقوقه ومصاحله م أن تنتهق م قبل اآل ري .
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األاذاي الذي يزعم أ م غري قادري علس مااجلة املشاكل االجتماعية ألشال مستقل ،صادر
لي فقا ع مؤسسة طبية ،ولا أيضا ع أ صائي الامل االجتمـاعي؛ وقـدمت توضـيحات
جديـدة ألشـأن ألاـض التاــاريف واملصـطلحات القانونيـة ،ومـا إىل ذلــق .وقـدمت مشـاري القـوانا
املــذكورة أعــاله الــن حتمــل أرقـام  ،XIP-958و ،XIP-959و XIP-960إىل الربملــان وناقشــتها اللجنــة
الربملانية املانية ألالشؤون الصحية واعتمدت ألشال عـام .وقـد حتملـت ليتوانيـا مسـؤوليات جديـدة
علس الصايد الدويل ،كما التزمت مبواءمة إطارهـا القـانو ألكحاـام االتفاقيـة مـ ـالل التصـديق
عليها يف  27أيار/مايو  .2010وألالنظر إىل عدم أ ـذ املاـايري الدوليـة اجلديـدة حلقـو اإلنسـان
ألاا االعتبـار ،أعيـدت مشـاري القـانون املـد وقـانون اإلجـراءات املدنيـة وقـانون املاونـة القانونيـة
املافولـة مـ قبـل احلاومــة ،كـل إىل جهتــه املصــدرة ،لاـي تاــدل تلـق القـوانا مـ قبــل كحاومــة
مجهوري ــة ليتواني ــا كحـ ـ تأ ــذ يف االعتب ــار املا ــايري الدولي ــة اجلدي ــدة ذات الص ــلة حبماي ــة كحق ــو
األاذاي ذوع اإلعاقة عمال ألاالتفاقية.
 -81وتـ ـنص الفق ــرة ( 1مـ ـ امل ــادة  23مـ ـ الدس ــتور عل ــس املب ــدأ الا ــام حلرم ــة املمتلا ــات
الشذصــية .وقــد جــاء يف الفقــرة  2مـ تلــق املــادة أن كحــق امللايــة دمــي مبوجــب القــانون ،ألينمــا
تــنص الفقــرة  3علــس عــدم إماانيــة مصــادرة املمتلاــات إال يف احلـاالت الــن يــنص عليهــا القــانون
لألغ ـراب الاامــة وختض ـ لتاــويض عــادل .وتــنص املــادة  67-4م ـ القــانون املــد علــس كحاــم
مماثل .وتنطبق هذه القواعد علس مجي األاذاي علس كحد سـواء ،مبـا يف ذلـق علـس األاـذاي
ذوع اإلعاق ــة ،وه ــي تس ــتند عل ــس احلا ــم الدس ــتورع الا ــام ال ــذع مف ــاده أن مجيـ ـ األا ــذاي
متس ــاوون أم ــام الق ــانون واحمل ــاكم وغريه ــا م ـ ـ املؤسس ــات احلاومي ــة أو املس ــؤولا احلا ــوميا.
وهاذا ،يتمت األاذاي ذوو اإلعاقة مبوجب أكحاام التشري الليتـوا ألـنف احلقـو يامـا مثـل
غريهم م األاذاي فيما يتالق ألامللاية أو الوراثة ،والتحام يف اـؤو م املاليـة ،وأيضـا املسـاواة
يف احلصــول علــس القــروب املصــرفية ،والرهــون وغريهــا م ـ أاــاال االئتمــان املــايل ،كمــا جــاء يف
الفقرة ( 5م املادة  12م االتفاقية.

المادة 13
إااانية اللجوء إلى القضاء
 -82ت ــنص الفقـ ــرة ( 1م ـ ـ املـ ــادة  30علـ ــس كح ــق أع اـ ــذص تنته ــق كحقوقـ ــه أو كحرياتـ ــه
الدســتورية يف اللجــوء إىل القضــاء .ويافــل هــذا القــانون لاــل اــذص ماــين احلــق يف اللجــوء إىل
القضاء وفقا للقانون حلماية كحقه املنتهق أو املتنازا عليه أو مصلحته املشروعة.

 -83وخيــول قــانون املاونــة القانونيــة املافولــة م ـ قبــل احلاومــة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم ،827-30
2000؛ رقم  2005 ،572-18لألفراد احلصـول علـس تلـق املاونـة حلمايـة كحقـوقهم املنتهاـة
أو املتنازا ألشأ ا أو مصـاحلهم املشـروعة ألشـال سـليم .وتقـدم املاونـة القانونيـة املافولـة مـ قبـل
احلاومة علس أسا مبادئ املساواة ومحاية مجي كحقو واملصا مبوجب القـانون .ولـذلق ،حيـق
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لال اذص ،ألصرب النظر ع إعاقتـه ،أن حيصـل عليهـا ألشـال فاـال وعلـس مسـتوى عـال مـ
اجل ـودة .وتشــمل املاونــة القانونيــة األوليــة ،عمــال ألالقــانون املــذكور ،املالومــات القانونيــة واملشــورة
القانونيــة وإعــداد الوثــائق القانونيــة الــن ميا ـ اإلدالء هبــا للســلطات احلاوميــة والبلديــة .وتقــدم
املاونــة القانونيــة األوليــة ألاجملــان إىل كــل م ـ يطلبهــا يف مجي ـ البلــديات واملــدن واملنــاطق .وتشــمل
املاون ــة القانونيـ ــة الثانوي ــة إعـ ــداد الوث ــائق والـ ــدفاا والتمثي ــل يف احمل ـ ـاكم ،مب ــا يف ذلـ ــق يف سـ ــيا
إجراءات التنفيذ ،والتمثيل يف كحال البت يف النزاا أوليا ارج نطا القضـاء ،إذا نصـت القـوانا
أو قرار احملامة علس مثل ذلق اإلجراء .وتشمل املاونة القانونيـة أيضـا تاـاليف احملامـة املتابـدة
يف ســيا الــدعاوى املدنيــة ،والــدعاوى اإلداريــة وتاــاليف النظــر يف دعــوى مدنيــة مرتبطــة ألقضــية
جنائيــة .وتــوفر الرتمجــة إىل لغــة اإلاــارة عنــد الضــرورة لألا ـذاي املص ـاألا ألااهــات يف كحاســن
البصر أو السم أو يف الاالم الذي يطلبون املاونة القانونية املافولة م قبل احلاومة.
 -84وقــد أعــد مشــروا تاــديل قــانون املاونــة القانونيــة املافولــة م ـ قبــل احلاومــة XIP-4364؛
وتتضم الفقرتان ( 1و( 11م املادة م  12كحاما جديدا ينص علـس تقـدمي املاونـة القانونيـة
الثانويــة لألاــذاي عــدميي األهليــة القانونيــة يف كحــاالت االع ـرتاب ألاناــدام األهليــة الفردي ـة ،وأيض ـا
لألاذاي املارتب ألاو م عدميي األهلية يف قضايا الوصاية ،ألصرب النظر عـ مسـتويات الـد ل
واملمتلاات املشرتطة م قبل كحاومة مجهورية ليتوانيا لتقدميها مبوجب ذلق القانون .

 -85وتنص الفقرة ( 2م املـادة  6مـ قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة جلمهوريـة ليتوانيـا (اجلريـدة
الرمسيــة رقــم  2002 ،46-1341علــس إقامــة الاــدل يف ســيا اإلج ـراءات اجلنائيــة وفق ـ ا ملبــدأ
مساواة مجي األاذاي أمام القانون واحملاكم ،ألصـرب النظـر عـ األصـل أو الوضـ االجتمـاعي
أو الوض ـ املــادع أو األصــل القــومي أو الاــر أو نــوا اجلــن أو املســتوى التاليم ـي أو اللغــة أو
املاتقــدات الدينيــة أو السياســية ،أو نــوا األنشــطة وطبياتهــا ،أو اإلقامــة أو غريهــا م ـ الظــروب.
ومين منأ امتيازات ألع كان أو فرب القيود علس أسا ألاض الظروب ،أو علس أسا الطاأل
الشذصي ،أو الوض االجتماعي أو املمتلاات.

 -86وع ــالوة عل ــس ذل ــق ،ت ــنص امل ــادة  6مـ ـ ق ــانون اإلجـ ـراءات اإلداري ــة جلمهوري ــة ليتواني ــا
(اجلريــدة الرمسيــة رق ــم 1999 ،308-13؛ رقــم  2000 ،2566-85عل ــس إقامــة الا ــدل يف
القضايا اإلداريـة مـ قبـل احملـاكم فقـا ،علـس أسـا مبـدأ مسـاواة مجيـ األاـذاي أمـام القـانون
واحملــاكم ،ألصــرب النظــر عـ األصــل أو الوضـ االجتمــاعي أو األصــل القــومي أو الاــر أو نــوا
اجل ــن أو املس ــتوى التاليم ـي أو اللغ ــة أو املاتق ــدات الديني ــة أو السياس ــية ،أو ن ــوا األنش ــطة أو
ضــم أع م ـ التش ـرياات
طبياتهــا واإلقامــة أو غريهــا م ـ الظــروب .وجتــدر اإلاــارة إىل عــدم تَ َ
ال ـواردة أع ــاله أو أع تش ـري ــر ي ــنظم إج ـراءات إقام ــة ال ـدعاوى ل ــدى احملام ــة ،أو إج ـراءات
اجللسات ،أو إجراءات األكحاام القضائية واإلنفاذ ،أكحاامـا تضـ اـروطا مسـبقة هبـدب ممارسـة
التمييز ضد األاذاي ذوع اإلعاقة.
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 -87وتنص املادة  6م قانون أصول احملاكمات املدنية علـس إقامـة الاـدل يف القضـايا املدنيـة
م قبل احملاكم فقا ،علس أسا مبـدأ مسـاواة مجيـ األاـذاي أمـام القـانون واحملـاكم ،ألصـرب
النظر عـ األصـل أو الوضـ االجتمـاعي أو األصـل القـومي أو الاـر أو نـوا اجلـن أو املسـتوى
التاليم ـي أو اللغــة أو املاتقــدات الدينيــة أو السياســية ،أو نــوا األنشــطة أو طبياتهــا واإلقامــة أو
غريها م الظروب ،فيما يتالق ألإجراءات عقد جلسات السماا ،وإصدار األكحاام وإنفاذهـا يف
القضـايا املدنيــة ،وقضـايا الامــل ،واألسـرة ،وامللايــة الفاريـة ،واملنافســة ،واإلفـال وإعــادة ا يالــة
واملشـ ـرتيات وغريه ــا مـ ـ كح ــاالت الاالق ــات القانوني ــة اخلاص ــة ،واإلجـ ـراءات القانوني ــة اخلاص ــة؛
واالع ـرتاب ألاألكحاــام األجنبيــة وق ـرارات التحاــيم وإجـراءات إنفاذهــا يف مجهوريــة ليتوانيــا ،فض ـالا
ع إجراءات الشااوى ضد قـرارات التحاـيم املامـول هبـا يف مجهوريـة ليتوانيـا .وتسرتاـد احملـاكم
يف هــذا الصــدد يف املقــام األول مببــدأ املســاواة أمــام القــانون ،وضــمان يتـ مجيـ األطـراب ألــنف
احلقو اإلجرائية ،ألصرب النظر عما إذا كان الشذص م ذوع اإلعاقة.
 -88وجتدر اإلاارة إىل أنه ضمانا للحقو اإلجرائية الاافية لألاذاي ذوع اإلعاقة ،حيدد
قانون أصول احملاكمات املدنية ألاض التداألري القانونيـة والتنظيميـة الراميـة لوضـ الرتتيبـات املناسـبة
كح ميار هؤالء األاذاي كحقوقهم اإلجرائية (تنظم املادة  192م قـانون أصـول احملاكمـات
املدنية علس سبيل املثال إجـراءات اسـتجواب الشـهود ،إذ تـنص علـس إماانيـة اسـتجواب الشـاهد
يف ماانه إذا يا ألوساه املثول أمام احملامة ألفال اإلعاقة .
 -89ويــذكر يف هــذا الصــدد أن املــادة  663مـ قــانون أصــول احملاكمــات املدنيــة تــنص علــس
فــرب قيــود علــس كحجــز أصــول الفــرد ،إذ مياـ أن تــأمر احملامــة ألنــاء علــس طلــب املــدي أو أكحــد
أف ـراد عائلتــه ،وألاــد كحجــز اــقة أو منــزل لتســوية ف ـواتري الطاقــة املســتحقة ،أو املرافــق واخلــدمات
األ ــرى ،ألاــدم كحجــز ــر اــقة أو ألنايــة أو جزئهــا الضــرورع ملايشــة الشــذص املاــين .وجيــوز
للمحامــة األمــر ألــذلق ألــالنظر إىل الوض ـ املــادع ومصــا األطفــال واألاــذاي ذوع اإلعاقــة
وغريهم م األفراد احملروما اجتماعيا.
 -90وتــنص الفقــرة ( 4م ـ املــادة  53م ـ قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة علــس أنــه مياـ ألكحــد
أفراد عائلة أو أكحد أقرألاء الشذص الذع ياـرتب ألاـدم أهليتـه مبوجـب القـانون ،لاـ ال ميانـه
ممارســة احلقــو الــن خيو ــا لــه القــانون ألســبب كــرب ســنه أو إعاقتــه أو مرض ـه أو ألســباب وجيهــة
أ ــرى ،أن يشــار يف اإلجـراءات كممثــل قــانو ألنــاء علــس قـرار املــدعي الاــام أو كحاــم احملامــة
ال ـ ــذع يص ـ ــدر ألا ـ ــد تق ـ ــدمي الش ـ ــذص املا ـ ــين طلب ـ ـا طي ـ ـا أو ا ـ ــفويا يف ه ـ ــذا الص ـ ــدد .وت ـ ــنص
املادة ( 53م قانون أصول احملاكمات اجلنائية جلمهورية ليتوانيا علس أن مشـاركة دـامي الـدفاا
تاـ ــون إلزاميـ ــة عنـ ــد النظـ ــر يف القضـ ــايا املتالقـ ــة ألـ ــاملافوفا والصـ ــم والـ ــبام واألاـ ــذاي ذوع
اإلعاقات البدنية أو الاقلية غـري القـادري علـس ممارسـة كحقهـم يف الـدفاا .وإذا يوكـل الشـذص
املشــتبه فيــه أو املــتهم أو املــدان دــامي دفــاا ألنفســه ،أو يوكلــه اــذص ــر ألنــاء علــس طلبــه،
جيب أن خيطر موظف التحقيق املمهـد للمحاكمـة أو النياألـة الاامـة أو احملامـة املؤسسـة املسـؤولة
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ع املاونة القانونيـة املافولـة مـ قبـل احلاومـة أو منسـقها ألاـون الشـذص املشـتبه فيـه أو املـتهم
أو امل ــدان حباج ــة إىل د ــام ،ويوك ــل احمل ــامي املا ــا مـ ـ قب ــل املؤسس ــة .وت ــنص الفق ــرة ( 1مـ ـ
املادة  12م قانون املاونة القانونية املافولة م قبل احلاومة جلمهوريـة ليتوانيـا علـس تقـدمي تلـق
املاونة جمانا إذا كانت مشاركة دامي الدفاا إلزامية.
 -91ويافــل للمش ــاركا يف اإلج ـراءات اجلنائي ــة الــذي ال يتالم ــون اللغــة الليتواني ــة احل ــق يف
اإلدالء ألالبيانات واألدلة والتفسريات ،وتقدمي الطلبات والشااوى أللغتهم األصلية أو أللغة أ رى
جييــدو ا مبوجــب املــادة  8م ـ قــانون اإلج ـراءات اجلنائيــة جلمهوريــة ليتوانيــا .ويف مجي ـ احلــاالت،
حيــق للمشــاركا احلصــول علــس ــدمات املــرتجم يف ســيا اإلج ـراءات ال ـن ي ـنص عليه ـا القــانون
كح يتسى ـم االطـالا علـس القضـية .واملـرتجم هـو أيضـا الشـذص الـذع يفهـم إاـارات الصـم
أو البام ،والـذع يـدعس مـ قبـل موظـف التحقيـق املمهـد للمحاكمـة أو املـدعي الاـام أو قاضـي
التحقيــق أو احملامــة للمشــاركة يف تلــق اإلج ـراءات وفق ـ ا للقــانون ،عمــال ألاملــادة  43م ـ قــانون
اإلج ـ ـراءات اجلنائيـ ــة جلمهوريـ ــة ليتوانيـ ــا .وتغط ـ ـس تاـ ــاليف الرتمجـ ــة م ـ ـ م ـ ـوارد التحقيـ ــق املمهـ ــد
للمحاكمة أو النياألة الاامة أو املوارد القضائية ،مباى أ ا جمانية ألالنسبة للمدعس عليه.
 -92وحيم ــي الق ــانون اجلن ــائي كحي ــاة األا ــذاي األص ــحاء وذوع اإلعاق ــة عل ــس كح ــد سـ ـواء،
وصـحتهم وكحـريتهم وتقريـرهم ملصـريهم اجلنســي وكحـرمتهم واـرفهم وكـرامتهم .ويافـل لألاــذاي
ذوع اإلعاقــة ،عــالوة علــس ذلــق ،املزيــد م ـ األم ـ كحس ـب الضــرورة .فالــس ســبيل املثــال ،ي ـ َـؤول
ارتاـاب جرميــة يف كحــق اــذص عــاجز ألسـبب املـرب أو اإلعاقــة أو التقاعــد أو ألســباب أ ــرى،
دون موافقت ـ ــه ،عل ـ ــس أن ـ ــه ظ ـ ــرب م ـ ـ ـ ظ ـ ــروب التش ـ ــديد (الفق ـ ــرة ( 2( 2م ـ ـ ـ املـ ـ ــادة 129؛
والفقــرة ( 2( 2م ـ املــادة  135والفقــرة ( 2( 2م ـ املــادة  138م ـ القــانون اجلنــائي  ،م ـ
اعتبــار اجل ـرائم األ ــرى .ويــنص القــانون اجلنــائي علــس املســؤولية اجلنائيــة ع ـ ألاــض اجل ـرائم الــن
يستغل فيها اجلا اعتماد الضـحية علـس اآل ـري أو ضـافه ،رمبـا ألسـبب اإلعاقـة (املادتـان 147
و 151م القانون اجلنائي .
 -93ويشــمل التــدريب علــس التواصــل م ـ الضــحايا املــنظم م ـ قبــل الشــرطة الليتوانيــة مســألة
التمييــز علــس أســا اإلعاقــة .وقــد عــرب عــام  2010تنظــيم  15كحلقــة دراســية يف هــذا الصــدد
مبش ــاركة  223ضـ ـاألطا مـ ـ ض ــباط الش ــرطة .واجتمـ ـ  110مـ ـ ض ــباط الش ــرطة يف  8دورات
تدريبيـ ــة نظمـ ــت عـ ــام  .2011ونظمـ ــت مدرسـ ــة الشـ ــرطة الليتوانيـ ــة تـ ــدريب ا علـ ــس التفاعـ ــل م ـ ـ
األاذاي ذوع اإلعاقة عام  ،2011كحضره  171م ضباط الشرطة.

المادة 14
ح نة الشخص وأانه
 -94تــنص املــادة  20م ـ الدســتور والفقــرة ( 1م ـ املــادة  5م ـ االتفاقيــة األوروأليــة حلقــو
اإلنســان الــن د لــت كحيــز النف ـاذ يف مجهوريــة ليتوانيــا يف  20كحزيران/يوني ـه  1995علــس كحرمــة
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كحرية اإلنسان .وقد كر كحام مماثل أيض ا يف املادة  9م الاهد الدويل اخلاي ألـاحلقو املدنيـة
والسياسـية ،واملــادة  6مـ ميثــا احلقــو األساسـية لالحتــاد األورو  :ال جيــوز إلقــاء القــبض علــس
أع ا ـ ــذص أو اعتقال ـ ــه تاس ـ ــفا؛ وال جي ـ ــوز كحرم ـ ــان أع ا ـ ــذص م ـ ـ كحريت ـ ــه إال عل ـ ــس أس ـ ــا
اإلجـراءات الــن يـنص عليهــا القــانون ووفقـ ا ــا .وينطبــق احلاــم الدســتورع املــذكور املتالــق حبرمــة
كحري ــة اإلنس ــان عل ــس مجي ـ األا ــذاي ،مب ــا يف ذل ــق ذوع اإلعاق ــة .وال تتض ــم ق ـوانا ول ـوائأ
مجهورية ليتوانيا أية أكحاام تنص علس إماانية سج اذص ما علس أسا اإلعاقة.

 -95وكرســت املــادة  6مـ قــانون تنفي ـذ الاقوألــات اجلزائيــة جلمهوريــة ليتوانيــا (اجلريــدة الرمسيــة

رقــم  2002 ،3084-73مبــدأ املســاواة ألــا األاــذاي املــدانا مبوجــب ق ـوانا الاقوألــات.
وتــنص تلــق املــادة علــس أن تطبي ــق الق ـوانا اجلزائيــة اض ـ ملب ــدأ املســاواة ألــا مجي ـ املذ ــالفا
ألصـ ــرب النظـ ــر ع ـ ـ األصـ ــل اإلثـ ــين أو نـ ــوا اجلـ ــن أو الوض ـ ـ االجتمـ ــاعي أو الوض ـ ـ املـ ــادع
أو الاــر  ،أو وجهــات النظــر السياســية واحلزأليــة ،أو املســتوى التاليم ـي ،أو اللغــة ،أو املاتقــدات
الدينيــة أو غريهــا م ـ املاتقــدات ،أو اخلصــائص الوراثيــة ،أو اإلعاقــة ،أو امليــل اجلنســي ،أو نــوا
النشــاط وطبياتــه أو اإلقامــة والظــروب األ ــرى ــارج نطــا تشـرياات مجهوريــة ليتوانيــا .وينطبــق
هذا املبدأ علـس مجيـ أنـواا الاقوألـات ،مبـا فيهـا السـج  .وجتـدر اإلاـارة إىل أن األاـذاي ذوع
اإلعاقـ ــة الـ ــذي ياتقلـ ــون أو يسـ ــجنون ،ولـ ــو مـ ــدى احليـ ــاة ،حيصـ ــلون مبوجـ ــب الفقـ ــرة ( 5م ـ ـ
املادة  173م قانون تنفيذ الاقوألات اجلزائية علس تسهيل اإلقامة وظروب املايشة وعلـس ماـايري
غذائيــة أفضــل .وتــنص الفقــرة ( 5مـ املــادة  182مـ قــانون تنفيــذ الاقوألــات اجلزائيــة جلمهوريــة
ليتواني ــا علـ ــس ت ــوفري الـ ــدعم االجتم ــاعي لألاـ ــذاي ذوع اإلعاق ــة واملسـ ــنا املف ــرج عـ ــنهم م ـ ـ
املؤسسات اإلصالكحية ومرافق االكحتجاز ألناء علس طلبهم وعمال ألقوانا مجهورية ليتوانيا.
 -96وتــنص الفقــرة ( 1م ـ املــادة  26-2م ـ القــانون امل ــد علــس كحرم ــة كحريــة الش ــذص
الطبياي وأنه ال جيـوز وضـ الشـذص املتمتـ ألاألهليـة (كحـدد األاـذاي عـدميو األهليـة القانونيـة
يف املــادة  12م ـ القســم الفرعــي م ـ التقريــر حتــت أع إا ـراب أو أن تفــرب عليــه أيــة قيــود.
ويوض ـ األاــذاي عــدميو األهليــة حتــت إا ـراب الوصــي (املــادة  238-3م ـ القــانون املــد ،
وألالتايل تقيد كحريتهم ألالقدر الالزم لضمان رعايتهم وسالمتهم الاامة .ولذلق حيظـر تقييـد كحريـة
اذص عدمي األهلية ألشال غري ماقـول ودون أسـباب .وتتضـم الفقـرة ( 2مـ املـادة 26-2
والفقرة ( 3مـ املـادة  26-2مـ القـانون املـد أكحاامـا دـددة تتالـق ألأكحاـام الفقـرة ( 1مـ
املــادة  26-2م ـ القــانون املــد  .وهــي تــنص علــس أنــه ال تطلــب موافقــة الشــذص علــس طلــب
الرعايــة الطبيــة كحــا تاــون كحياتــه مارضــة للذطــر أو جيــب إد الــه إىل املستشــفس حلمايــة املصــا
الاامــة .وال مياـ ا تبــار احلالــة الاقليــة لشــذص مــا إال ألرضــاه أو ألــإذن مـ احملامــة .ومياـ أن
ينأ املوافقة علس تقييم الصحة الاقلية لشذص عدمي األهلية م قبل الوصي أو احملامة .وميا
أن توفر املساعدة الطبية النفسية املستاجلة دون موافقة الشـذص إذا كانـت كحياتـه مارضـة خلطـر
كحقيقــي .وحتــدد الفقــرة ( 4م ـ املــادة  2-26م ـ القــانون املــد األكحاــام املتالقــة ألالوض ـ يف
املؤسسات .وتنص نف الفقرة مـ املـادة املـذكورة علـس أنـه ال مياـ وضـ الشـذص يف مؤسسـة
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الطــب النفســي إال مبوافقتــه وألــإذن م ـ احملامــة .وعنــدما ياــون الشــذص مص ـاألا مبــرب عقلــي
ط ــري وعن ــدما يا ــون مـ ـ ا ــأن تص ــرفاته أن تلح ــق ض ــررا كب ـريا ألص ــحته أو ص ــحة اآل ـ ـري أو
كحيــامم أو ممتلاــامم ،جيــوز إد ــال الشــذص إىل املستشــفس ألشــال إلزامــي ملــدة ال تزيــد عل ــس
يــوما .وجيــوز يديــد االستشــفاء اإللزامــي فقــا ألــإذن م ـ احملامــة ووفق ـ ا لإلج ـراءات الــن يــنص
عليها القانون .وعندما ياـون الشـذص عـدميَ األهليـة ،مياـ أن ميـنأ وصـيه املوافقـة علـس د ولـه
املستشفس ألشال إلزامـي ملـدة ال تزيـد عـ يـوما .وال جيـوز يديـد االستشـفاء اإللزامـي للشـذص
عدمي األهلية إال ألإذن م احملامة ووفقا لإلجراءات الن ينص عليها القانون.

 -97وتنص املادة  28م قـانون الانايـة ألالصـحة الاقليـة (اجلريـدة الرمسيـة رقـم ،1290-53
 1995علــس إماانيــة إد ــال امل ـريض إىل املستشــفس ألصــفة غــري طوعي ـة لاــي خيض ـ للاــالج
النفسي لفرتة ال تزيـد عـ يـوما ،دون احلصـول علـس إذن مـ احملامـة .وجيـب علـس إدارة منشـأة
الطــب النفســي أن تتصــل ألاحملامــة ــالل أجــل يــوما مـ تــاريخ إد ــال املـريض إىل املستشــفس
ألصــفة غــري طوعيـة .وحيــق للمحامــة ،ألنــاء علــس توصــيات األطبــاء النفسـانيا ،اختــاذ قـرار ألشــأن
يديد االستشفاء والاالج غري الطوعيا للمريض ،ولا لـي ألكثـر مـ اـهر واكحـد األتـداء مـ
اليوم األول لالستشـفاء غـري الطـوعي .وإذا يـنأ احملامـة اإلذن ألالتمديـد ـالل يـوما ،ينبغـي
وض كحد لالستشفاء والاالج غري الطوعيا.
 -98وحيـق إلدارة مرفـق الطـب النفســي أن تنهـي االستشـفاء والاــالج غـري الطـوعيا للمـريض
قبل األوان ،ألناء علس توصيات الطبيب النفسا  .وإذا كان ينبغي يديد االستشفاء والاالج غري
الطــوعيا للمـريض ،فيجــب علــس إدارة منشــأة الطــب النفســي االتصــال ألاحملامــة للحصــول علــس
التمديــد .وجيــوز للمحامــة أن تنهــي االستشــفاء والاــالج غــري الطــوعيا أو يــدد ا ،لاـ لفــرتة
ال تزيــد عـ  6أاــهر يف كــل مــرة .ومـ ذلــق ،حيــق إلدارة منشــأة الطــب النفســي يف هــذه احلالــة
أيض ـ ا ،وألن ــاء عل ــس توص ــيات الطبي ــب النفس ـا  ،إ ــاء االستش ــفاء والا ــالج غ ــري الط ــوعيا قب ــل
األوان .ويف كحالــة االستشــفاء والاــالج غــري الطــوعيا لاــالج املرضــس الــذي ياــانون م ـ مــرب
عقلي طري ،علس إدارة منشأة الطـب النفسـي االتصـال ألالبلديـة مـ أجـل تـوفري املاونـة القانونيـة
الثانوية للمريض ،إذا كان ال ميثله ممثله ،إال أن هذا احلام ال ينفذ دائمـا أو ينفـذ ألشـال صـورع
فقا .وتنص املادة  30م القانون املذكور علس وجـوب تأكيـد املـريض الـذع خيضـ لالستشـفاء
غـري الطـوعي مـ ـالل التوقيـ كونـه أأللـ مـ قبـل إدارة منشــأة الطـب النفسـي ألاالستشـفاء غــري
الطــوعي وحبقوقــه يف منشــأة الطــب النفســي .وإذا رفــض املـريض التوقيـ أو كــان غــري قــادر عليــه،
يؤكـد إألالغـه ألاالستشـفاء غـري الطــوعي مـ قبـل اـاهدي كتاألــة .ومياـ أن ياـون الشـاهدان مـ
موظفي مرفق الطب النفسي ،ألاستثناء األطباء النفسانيا.
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المادة 15
ع م اللع ض لللعذن أو المعاالة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 -99تــنص الفقــرة ( 3م ـ املــادة  21م ـ الدســتور علــس كحظــر التاــذيب ،واملســا ألارامــة
اإلنس ــان ،أو مااملت ــه ماامل ــة قاس ــية وتطبي ــق عقوأل ــات م ـ ـ ه ــذا القبي ــل .وحيظ ــر ه ــذا احلا ــم
الدستورع ،فضالا ع الصاو الدوليـة (االتفاقيـة األوروأليـة حلقـو اإلنسـان املشـار إليهـا سـاألقا،
والاهد الدويل اخلاي ألـاحلقو املدنيـة والسياسـية ،واتفاقيـة جملـ أوروألـا ملناهضـة التاـذيب وغـريه
م ضروب الاقوألة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وميثا احلقو األساسـية لالحتـاد األورو ،
واتفاقية مناهضة التاذيب وغريه م ضروب املااملة أو الاقوألة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة،
وغريه ــا م ـ الص ــاو عل ــس احلاوم ــة وس ــلطاما يف املق ــام األول التا ــذيب ،واإلي ــذاء ،واملس ــا
ألارامة اإلنسان ،واملااملة ألقسوة ،واملااقبـة .وألالتـايل ،فقـد سـ هـذا احلظـر مـ أجـل محايـة الفـرد
مـ اإلجـراءات غــري القانونيــة للمــوظفا الامــوميا أو غــريهم مـ األاــذاي املذـولا للتصــرب
ألالنياألة ع احلاومة.
 -100ووافقــت مجهوريــة ليتوانيــا ــالل الــدورة األوىل م ـ االســتاراب الــدورع الشــامل جملل ـ
كحقــو اإلنســان علــس التوصــيات لاــي تصــبأ طرفــا يف الربوتوكــول اال تيــارع التفاقيــة مناهضــة
التاذيب وغريه م ضروب املااملة أو الاقوألة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة وقامـت ألتصـنيفها
عل ــس أس ــا أن ــه جي ــرع تنفي ــذها (انظ ــر الفق ــرة  89م ـ  ، A/HRC/19/15مم ــا يا ــين أن مجهوري ــة
ليتوانيا قررت أن تصبأ طرف ا يف هذا الربوتوكول.
 -101وتــنص الفقــرة ( 4م ـ املــادة  21م ـ الدســتور علــس أنــه ال جيــوز إ ضــاا أع اــذص
للتج ــارب الالمي ــة أو الطبي ــة دون موافقت ـه احل ـرة واملس ــتنرية .وإذا اكتش ــف الش ــذص أن ــه أ ض ـ
للتجــارب الالميــة أو الطبيــة رغمـا عنــه ،ميانــه اللجــوء للادالــة مبوجــب الفقــرة ( 4مـ املــادة 21
مـ الدســتور .ويتحمــل مـ يقــوم ألالبحــد املســؤولية عـ البحــوث الطبيــة البيولوجيــة احملظــورة الــن
جتـرى علـس البشـر أو علـس األجنـة البشـرية عمـالا ألاملـادة  1(308مـ القـانون اجلنـائي (الـن حتظــر
البحوث الطبية البيولوجية الن جترى علس البشر أو علس األجنة البشرية .
 -102وتتضــم املــادة  25-2م ـ القــانون املــد الــن حتمــل عن ـوان كحــق اإلنســان يف احلرمــة
والســالمة الشذصــية أكحاامـا تبــا مضــمون املــادة  21مـ الدســتور .وألنــاء علــس املــادة املــذكورة
م ـ القــانون املــد  ،ال ميا ـ انتهــا كحرمــة الشــذص الطبياــي .وال جيــوز إ ضــاا أع اــذص
طبيا ــي ال تب ــار علم ــي أو ط ــمل أو فح ــص رغم ــا عن ــه ودون موافقت ــه احل ــرة (دون موافق ــة املمث ــل
القـانو للشـذص يف كحـال كونــه عـدمي األهليـة  .وجيـب أن تاطــس تلـق املوافقـة كتاألـة .وال مياـ
التــد ل يف جس ـد اإلنســان وإزالــة أج ـزاء أو أعضــاء من ـه إال مبوافقتــه .ويــنأ املوافقــة علــس إج ـراء
الامليـة اجلراكحيــة كتاألــة .وعنــدما ياـون الشــذص عــدمي األهليــة ،يقـوم الوصــي عليــه مبــنأ املوافقـة؛
وم ذلق ،يلـزم احلصـول علـس إذن مـ احملامـة يف كحـاالت إجـراء عمليـات اإل صـاء أو التاقـيم
أو اإلجه ــاب أو إزال ــة األعض ــاء للش ــذص ع ــدمي األهلي ــة .وال تا ــون تل ــق املوافق ــة ض ــرورية يف
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كحـاالت الطـوارئ عنـدما تاـون كحيـاة الشـذص مهـددة وجيـب إنقاذهـا ،ألينمـا هـو غـري قـادر علـس
التابري ع إرادته ألنفسه .وميا للشذص الطبياـي أن حيـدد كتاألـة نـوا جنازتـه وطريقـة الـتذلص
م ـ جثتــه ألاــد وفاتــه .وال مياـ أن يشــال جســم اإلنســان وأجـزااه وأعضــااه وأنســجته موضــوا
عقــود جتاري ــة ،حبي ــد تات ــرب تلــق الاق ــود ألاطل ــة .وحي ــق للشــذص ال ــذع انته ـق كحق ـه يف احلرم ــة
والســالمة الشذص ـية أن يطلــب م ـ األاــذاي املــذنبا التاــويض ع ـ املمتلاــات والضــرر غــري
املايل الذع تابده.
 -103وقــد كحــددت إج ـراءات التــربا ألاألنســجة واألعضــاء البش ـرية وزرعهــا يف قــانون منفصــل:
وه ـ ــو ق ـ ــانون مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا للت ـ ــربا ألاألنس ـ ــجة واألعض ـ ــاء البش ـ ـرية وزرعه ـ ــا (اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
رقـ ــم 1996 ،2696-116؛ رقـ ــم  . 2004 ،1886-55وتـ ــنص الفقرتـ ــان ( 1و( 2م ـ ـ
املادة  7م ذلق القانون علس أنه حيق لال اذص ألل س الراد (ولي قبل س  18عامـا
ياون متمتاا ألاألهلية أن يال عـ موافقتـه علـس زرا أنسـجته و/أو أعضـائه ألاـد وفاتـه أو رفضـه
لــه .ويق ــوم الش ــذص أل ـإألال مؤسس ــة الرعاي ــة الصــحية كتاأل ــة .وألا ــد أن تتلق ــس مؤسس ــة الرعاي ــة
الصحية موافقة الشذص علس زرا أنسجته و/أو أعضائه ألاد وفاته أو رفضه له كتاألة ،عليهـا أن
تقوم ألتسـجيل ذلـق وفقـ ا لإلجـراءات احملـددة مـ قبـل وزارة الصـحة وتنقـل تلـق البيانـات مبااـرة
إىل س ــجل املتربع ــا ألاألنس ــجة واخلالي ــا واألعض ــاء البش ـ ـرية واملس ــتفيدي منه ــا .وجي ــب إأل ــال
الشـذص ألأنــه ميانــه أن يغــري رأيـه ألشــأن املوافقــة أو الــرفض يف أع وقـت ،وألأنــه ســياون عليــه أن
يبل مؤسسة الرعاية الصحية ألذلق .وتنص الفقرتان ( 2و( 3م املادة  8م القانون املـذكور
علس أنه يف كحالة وفاة الشذص الذع يبد إرادته فيما يتالق ألزرا أنسـجته وأعضـائه قبـل وفاتـه
وفقـ ا لإلجـراء املنصــوي عليــه يف املــادة  7مـ نفـ القــانون ،وال مياـ ألــأع كحـال مارفــة إرادتــه،
وياون أقرألاء الشـذص املتـو غـري ماـروفا ومـ املسـتحيل توجيـه السـؤال ـم ،يتذـذ القـرار مـ
قبـل جملـ مؤسسـة الرعايــة الصــحية يف احلـاالت املســتاجلة ألشــأن إزالـة األنســجة و/أو األعضــاء
م ـ ذلــق الشــذص لاــي تــزرا .وال ميا ـ لألف ـراد املهتمــا أل ـزرا أنســجة أو أعضــاء الشــذص
امل ــذكور ،ألع س ــبب ك ــان ،املش ــاركة يف اخت ــاذ الق ـرار ألش ــأن إزال ــة أنس ــجة الش ــذص امل ــذكور أو
أعضــائه لاــي تـزرا .وال مياـ إزالــة األنســجة واخلاليــا واألعضــاء مـ املتــربا احلــي املتمتـ ألاامــل
األهلية إال ألاد احلصول علس موافقته املاتوألة .وحيق للمتربا إلغاء موافقته .وحتظر إزالـة األنسـجة
أو اخلاليــا أو األعضــاء مـ املتــربا عــدمي األهليــة كليــا أو جزئيــا البــال سـ الراــد .كمــا جيـب أن
خيض ـ املتــربا واملتلقــي لفحــص طــمل قبــل إزالــة األنســجة أو اخلاليــا أو األعضــاء .وجيــب إألــال
املت ــربا ألش ــال مفه ــوم ألاآلث ــار احملتمل ــة للت ــربا ألاألنس ــجة أو اخلالي ــا أو األعض ــاء عل ــس ص ــحته.
وال مياـ إزالــة األنســجة واخلاليــا أو األعضــاء مـ الشــذص ،إذا كــان مـ اــأن ذلــق أن يلحــق
ضــررا ألالغــا حبالتــه الصــحية أو أن ياــرب كحياتــه للذطــر .وال مياـ أن تشــال أنســجة الشــذص
امليت أو احلي أو الياه أو أعضااه موضوا ماامالت جتارية مدنية وفق ا لـذلق القـانون .وحيظـر
أيض ـا نشــر مالومــات ع ـ احلاجــة إىل األنســجة أو اخلاليــا أو األعضــاء البش ـرية أو ع ـ توفرهــا،
سايا وراء جين فائدة مالية أو ما ااهبها.
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 -104وتـ ــنص الفقـ ــرة ( 2م ـ ـ املـ ــادة  1م ـ ـ قـ ــانون أ القيـ ــات البحـ ــوث الطبيـ ــة البيولوجيـ ــة
جلمهوري ــة ليتواني ــا (اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم 2000 ،1247-44؛ رقـ ـم 2007 ،5093-125
علـس وجـوب القيـام ألـالبحوث الطبيــة البيولوجيـة وفـق مبـدأ أســبقية مصـلحة اإلنسـان علـس مصــا
اجملتم ـ والالــم .ويــنص هــذا القــانون علــس أنــه ال جيــوز القيــام ألاألحبــاث الطبيــة البيولوجيــة علــس
األاذاي الضافاء إال إذا ميا القيام ألتلق البحوث إال علس هؤالء األاذاي ،وإذا كانت
نتائجها ستاون ذات فائدة مباارة وكحقيقية علـس صـحتهم ،وال تشـال طـرا علـس صـحتهم أو
علــس كحيــامم .واألاــذاي الضــافاء هــم م ـ قــد تــؤثر الظــروب اخلارجيــة علــس م ـوافقتهم علــس
املشــاركة يف البحــوث الطبيــة البيولوجيــة .ويشــمل األاــذاي الضــافاء األاــذاي الــذي ياــانون
م االضطراألات الاقلية ،لا ميانهم منأ موافقتهم علس املشاركة يف البحوث الطبيـة البيولوجيـة
واألاـ ـ ــذاي الـ ـ ــذي يايشـ ـ ــون يف املؤسسـ ـ ــات .وال جتـ ـ ــرى البحـ ـ ــوث الطبيـ ـ ــة البيولوجيـ ـ ــة عمـ ـ ــال
أل ــالفقرة ( 1مـ ـ امل ــادة  8إال مبوافق ــة ماتوأل ــة مـ ـ الش ــذص املا ــين .وقب ــل أن ياط ــي الش ــذص
موافقتــه ،جيــب أن تقــدم ل ـه ،مقاألــل التوقي ـ  ،مالومــات يفهمهــا ألشــأن ا ــدب مـ البحــد وألرناجمــه
واألساليب املطبقة وقرارات جلنة ليتوانيا أل القيات علم األكحياء أو جلنة أ القيات البحوث الطبيـة
البيولوجيــة اإلقليميـة ذات الصــلة وأيضـا ألشــأن الفوائــد الــن يتوق ـ أن تاــون لبحــوث الطــب احليــوع
عليه؛ واحلقو واملذاطر املتوقاة واملتاعب الن قـد تسـببها حبـوث الطـب احليـوع لـه وأيضـا التاـويض
املتــا لــه يف كحــال تابــده ضــررا ألفاــل تلــق البحــوث؛ وكحــق الشــذص املاــين يف إلغــاء موافقتــه علــس
املش ــاركة يف البح ــوث الطبي ــة البيولوجي ــة كتاأل ــة يف أع وق ــت ،م ـ إعطائ ــه مالوم ــات ألش ــأن النت ــائج
املرتتب ــة عل ــس توق ــف البح ــوث الطبي ــة البيولوجي ــة؛ وض ــمانات سـ ـرية املالوم ــات .وجي ــب أن يش ــهد
اــاهدان علــس موافقــة الشــذص املصــاب ألــاألمراب النفســية القــادر علــس إعطــاء موافقتــه ع ـ وعــي
علــس املشــاركة يف البحــوث الطبيــة البيولوجيــة ألاإلضــافة إىل رئــي مؤسســة الرعايــة الصــحية كحيــد
جترى تلق البحوث .وجيب احلصول أيض ا علس موافقة جلنة ليتوانيا أل القيات علم األكحياء.
 -105وال ميا ـ إج ـراء البحــوث الطبيــة البيولوجيــة يف ليتوانيــا إال ألــإذن م ـ الســلطات التاليــة:
جلنــة ليتوانيــا أل القيــات علــم األكحيــاء أو جلنــة أ القيــات البحــوث الطبيــة البيولوجيــة اإلقليمي ـة.
وال مياـ إجـراء التجـارب السـريرية ملنـتج دوائــي إال مبوافقــة جلنــة ليتوانيـا أل القيــات علــم األكحيــاء
وألإذن م الوكالة احلاومية ملراقبة األدوية التاألاة لوزارة الصحة.

المادة 16
ع م اللع ض لالسلغال والعنف واالعل اء
 -106يق ــام الا ــدل يف س ــيا اإلج ـ ـراءات اجلنائي ــة لليتواني ــا انطالق ــا م ـ ـ مب ــدأ مس ــاواة مجي ـ ـ
األاــذاي أمــام القــانون واحملــاكم ،ألصــرب النظــر ع ـ األصــل أو الوض ـ االجتمــاعي أو الوض ـ
املــادع أو األصــل القــومي أو الاــر أو نــوا اجلــن أو املســتوى التاليم ـي أو اللغــة أو املاتقــدات
الدينيــة أو السياســية ،أو طبياــة األنشــطة أو اإلقامــة أو غريهــا مـ الظــروب ،وحيظــر القــانون مــنأ
االمتيازات ألع كان أو فرب أع قيود علـس أسـا ألاـض الظـروب والطـاأل الشذصـي ،والوضـ
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االجتماعي والوضـ املـادع (قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة جلمهوريـة ليتوانيـا الفقرتـان ( 2و( 3مـ
املادة . 6
 -107ويفــرب النظــام الاــام يف ليتوانيــا م ـ قبــل الشــرطة .وم ـ املهــام الرئيس ـية للشــرطة تقــدمي
املساعدة الااجلة لألفـراد عنـدما حيتـاجون إليهـا ألسـبب الاجـز البـد أو الاقلـي ،وأيضـا لضـحايا
اجل ـ ـرائم وغريه ـ ــا م ـ ـ انتهاك ـ ــات الق ـ ــانون ،والا ـ ـوارث الطبياي ـ ــة أو الظ ـ ــروب املماثل ـ ــة (الفقرت ـ ــان
( 1و( 3مـ ـ امل ــادة  5مـ ـ ق ــانون مجهوري ــة ليتواني ــا املتال ــق ألأنش ــطة الش ــرطة (اجلري ــدة الرمسي ــة
رقـم  . 2000 ،2777-90وجتــدر اإلاــارة إىل أن الفقــرة ( 2مـ املــادة  24والفقــرة ( 2مـ
املـ ــادة  25تنص ـ ـان علـ ــس كحظـ ــر اسـ ــتذدام أسـ ــاليب القتـ ــال واملصـ ــارعة واملاـ ــدات اخلاصـ ــة ضـ ــد
األاذاي عندما ياون م الواضأ أ م م ذوع اإلعاقة.
 -108وللحد م الانف وضمان محاية ضحاياه يف البيئـة املبااـرة ،اعتمـد الربملـان قـانون مجهوريـة
ليتوانيا للحماية م الانف الاائلي (اجلريـدة الرمسيـة رقـم  ، 2011 ،3475-72الـذع د ـل كحيـز
النفــاذ يف  15ك ــانون األول/ديس ــمرب .ويتســم ه ــذا الق ــانون ألاونــه عام ـا ج ــدا وينطبــق عل ــس مجي ـ
األاذاي املتضرري م الانف .ويطبـق هـذا القـانون عنـد ممارسـة الانـف (اجلسـدع أو النفسـي أو
اجلنسي أو االقتصـادع ،أو غـريه مـ أنـواا الانـف يف البيئـة املنزليـة ،أع عنـدما يرتاـب الانـف ألـا
األاـذاي املتـزوجا أو الـذي كـانوا متـزوجا أو الـذي جتماهـم الشـراكة أو املصـاهرة أو غـري ذلــق
م ـ الاالقــات الوثيقــة ،وأيض ـ ا األاــذاي الــذي جيماهــم مســا مشــرت وأســرة مايشــية مشــرتكة.
وجتــدر اإلاــارة إىل أنــه جيــب علــس ضــباط الشــرطة ،وفق ـ ا للقــانون ،عنــد توصــلهم ألاإلاــاار ألوقــوا
كحادثة الانـف الاـائلي ولـدى وصـو م إىل ماـان احلـادث أو إذا اـاهدوه ،أن يسـجلوا وقـوا كحادثـة
الانــف الاــائلي ويبااــروا التحقيــق املمهــد للمحاكمــة .وال ميا ـ لضــحية الانــف أن يقــدم اــاوى.
وي ــنص الق ــانون عل ــس ط ــرد اجل ــا لف ــرتة زمني ــة حتـ ـددها احملام ــة مـ ـ اإلقام ــة ال ــن يا ــيش فيه ــا مـ ـ
الضحية .كما ينص علـس عـدم اقـرتاب اجلـا مـ الضـحية ،وعـدم التواصـل ماهـا وعـدم السـاي إىل
االتصال هبا .وال ميا كحرمـان الضـحية أو اجلـا مـ الرعايـة ألسـبب اخللـل أو اخلصـائص اجلسـدية
أو الاقلي ــة عن ــد ف ــرب تل ــق الت ــداألري ،ويا ــاج مش ــال رعاي ــة ه ــؤالء األا ــذاي وفقـ ـا لإلجـ ـراءات
املنصــوي عليهــا يف الصــاو القانونيــة جلمهوريــة ليتوانيــا (الفقــرة ( 5م ـ املــادة  5م ـ القــانون .
ويــنص القــانون علــس اختــاذ تــداألري وقائيــة ترمــي إىل من ـ الانــف الاــائلي ،تــدار م ـ قبــل املؤسســات
احلاومية واملؤسسات احلاومية احمللية واملنظمات غري احلاومية.
 -109وتنف ــذ الت ــداألري الرامي ــة إىل مس ــاعدة النس ــاء املتض ــررات مـ ـ الان ــف ،والت ــداألري املتالق ــة
ألاجلنـ ـ ــاة ،وألالوقايـ ـ ــة م ـ ـ ـ الانـ ـ ــف الاـ ـ ــائلي ضـ ـ ــد امل ـ ـ ـرأة وفق ـ ـ ـا لالس ـ ـ ـرتاتيجية الوطنيـ ـ ــة ملاافحـ ـ ــة
الانــف ضــد امل ـرأة و طــة عمله ـا للفــرتة  ،2009-2007املاتمــدة مبوجــب الق ـرار رقــم 1330
الص ــادر عـ ـ كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف  22ك ــانون األول/ديس ــمرب ( 2006اجلري ــدة الرمسي ــة
رق ــم  . 2006 ،5474-144وق ــد اعتم ــدت ط ــة الام ــل اجلدي ــدة للف ــرتة 2012-2010
مبوجــب الق ـرار رقــم  853الصــادر ع ـ كحاومــة مجهوريــة ليتوانيــا يف  19ب/أغســط 2009
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(اجلريدة الرمسية رقم  . 2009 ،4216-101ويهدب وض تلق االسرتاتيجية ملاافحة الانف
ضد املرأة علس املستوى الوطين إىل احلد منه ألشال ثاألت واامل ومنهجي.
 -110وفيمـا يتالـق حبمايـة األطفـال ذوع اإلعاقـة مـ أعمـال الانـف ،يتضـم القـانون اجلنــائي
جلمهورية ليتوانيا عددا م األكحاام الن تنص علس أن احلاالت الفرديـة ذات الصـلة ألـاجلرائم الـن
ترتاب ضد القصر أو األطفال الصـغار ال تصـنف علـس أ ـا قضـايا ادعـاء اصـة (املـواد ،140
و ،149و ،150و ،151وغريهــا مـ القــانون اجلنــائي جلمهوريــة ليتوانيــا  .وتافــل النياألــة الاامــة
مقاضاة املسؤولا ع ذلق السلو اإلجرامي.
 -111وينص القانون اجلنـائي علـس املسـؤولية اجلنائيـة للشـذص الـذع يسـتغل قاصـرا يف البغـاء،
أع أنــه ياســب الـرألأ مـ ألغــاء القاصــر أو ينظمـه أو هــو املســؤول عنـه أو ينقــل القاصــر مبوافقتــه
ألغــرب البغــاء ،أو يســتذدم القاصــر ألغ ـراب إألاكحيــة ،أو ينــتج م ـواد إألاكحيــة تاــرب األطف ـال أو
يشرتيها ،أو خيز ا ،أو يـدل عليهـا ،أو يالـ عنهـا أو يوزعهـا .ويـنص القـانون اجلنـائي أيضـا علـس
املســؤولية اجلنائيــة ع ـ اغتصــاب القصــر واألطفــال الصــغار ،واالعتــداء اجلنســي علــيهم وممارســة
اجلمــاا اجلنســي القســرع علــيهم ،والتحــر اجلنســي ألاألطفــال الصــغار ،وا تطــاب األطفــال أو
اســتبدا م ،وا ـراء األطفــال أو ألــياهم ،واالجتــار ألالبشــر .وتشــمل مجي ـ أكحاــام القــانون اجلنــائي
املذكورة اجلرائم املرتابة ضد الفتيات والفتيان علس كحد سواء.
 -112وتـ ــنص املـ ــادة  144م ـ ـ القـ ــانون اجلنـ ــائي جلمهوريـ ــة ليتوانيـ ــا عل ـ ـس املسـ ــؤولية اجلنائيـ ــة
للشذص الذع يقدم املساعدة للضحية الـن كانـت يف وضـ يشـال طـرا علـس كحيامـا ،ألاـد
أن صــدر عنــه مديــد جتاههــا أو كــان هــو املســؤول ع ـ رعايتهــا ،ألينمــا كــان يف وض ـ ميانــه م ـ
تقدمي املساعدة ا .وتنص أيض ا املادة  158م القانون علس املسؤولية اجلنائية لـألب أو األم أو
الوصــي أو غــريهم مـ املمثلـا القــانونيا لألطفـال ،الــذي يهجــرون طفــال صــغريا غــري قــادر علــس
االعتناء ألنفسه ويرتكونه دون توفري الاناية الواجبة له ،ألقصد التذلي عنه.
 -113وقــد صــدقت مجهوريــة ليتوانيــا يف  22نيســان/أألريل  2003علــس ألروتوكــول من ـ وقم ـ
ومااقبة االجتار ألاألاذاي ،و اصة النساء واألطفـال ،املامـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملاافحـة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،الذع اعتمد يف ألالريمو يف  15تشري الثا /نوفمرب ( 2000اجلريدة
الرمسية رقم . 2003 ،2166-49
 -114واس ـ ــتمر الربن ـ ــامج الـ ـ ـوطين ملنـ ـ ـ إس ـ ــاءة ماامل ـ ــة األطف ـ ــال وت ـ ــوفري ال ـ ــدعم ـ ــم ـ ــالل
الفــرتة  2015-2011مبوجــب األمــر رقــم  A1-2الصــادر عـ وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل
يف  3كانون الثا /يناير ( 2011اجلريدة الرمسية رقم  ، 2011 ،81-2وهو يشمل عددا مـ
التــداألري الراميــة إىل منـ الانــف ضــد األطفــال ،والتــد ل ،ويتطــر جلميـ أنـواا الانــف وأاــااله،
وأيض ا لتطوير اخلدمات اجملماة واملهارات املهنية ،وما إىل ذلق .ومدب هـذه التـداألري إىل حتسـا
نظام احلماية م مجي أنواا الانف ،مبا يف ذلق الانف املمار ضد األطفال ذوع اإلعاقة.
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المادة 17
حمانة السالاة الشخصية
 -115تار قوانا مجهورية ليتوانيا كحرمة الفرد ،الذع ال ميا إ ضاعه للتجـارب الالميـة أو
الطبية دون علمه وموافقته ،كما جاء يف القسم الفرعي م التقرير ألشأن املادة  .15وتطبـق هـذه
األكحاام علس مجي األاذاي علس قدم املساواة ،مبا يف ذلق علس األاذاي ذوع اإلعاقة.
 -116ويـنص قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن كحقــو املرضــس والتاــويض عـ األضـرار الــن تلحــق
ألصحتهم (اجلريدة الرمسية رقم 1996 ،2317-102؛ رقم  2009 ،6425 145علس كحق
امل ـريض يف أن ينظ ــر أل ــاكحرتام مل ــا خيص ــه م ـ تش ــذيص وع ــالج ورعاي ــة يريض ــية؛ وعل ــس أن ت ــوفر
للمريض وسائل ختدير سليمة علميا ،مما مين املااناة النامجـة عـ اضـطراألاته الصـحية ،وعلـس كحـق
املريض يف الاناية أله ويف املوت ألارامـة .ويـنص القـانون املـذكور أيضـا علـس عـدم إماانيـة مشـاركة
املريض يف البحوث الطبية البيولوجية دون موافقته املاتوألة .وجيب أن تسرتاد مشاركة املريض يف
البحوث الطبية البيولوجية ويف تدريبات املهنيا الطبيا مببـدأ أسـبقية مصـا املـريض ورفاهـه علـس
املصلحة األكادميية.
 -117وجي ــب أن تق ــدم مراف ــق الرعاي ــة الص ــحية ال ــن ت ــوفر الت ـدريب للا ــاملا يف جم ــال الرعاي ــة
الصحية للمريض مالومات ع اللوائأ الدا لية وع إجراءات املنشأة ويؤكد املريض أ ـا قـدمت
له م الل التوقي  .وتربز تلق القواعد كون املريض سيشار يف عملية التـدريب الطـمل .وياتـرب
امل ـريض الــذع وق ـ مبوجــب ل ـوائأ منشــأة الرعايــة الصــحية الــن تــوفر التــدريب للاــاملا يف جمــال
الرعايــة الصــحية علــس أنــه أعطـس موافقتــه علــس املشــاركة يف عمليــة التــدريب .وجيــب علــس املـريض
الذع يوافق علس املشاركة يف عملية التدريب أو يف املالومـات الـن تسـتذدم لألغـراب الالميـة
والتاليميــة ،أن يؤكــد ذلــق كتاألــة .وجيــب أن حيــتف ألالبيــان املاتــوب للم ـريض يف ملف ـه الطــمل.
وال جيوز انتها صوصيته ألاستذدام املالومات لألغراب الالمية والتاليمية.
 -118وت ــنص امل ــادة  10مـ ـ ق ــانون مجهوري ــة ليتواني ــا للاناي ــة ألالص ــحة الاقلي ــة عل ــس أنـ ـه حي ــق
للم ـريض أن خيتــار أو يــرفض الطبيــب النفســا  ،ومنشــأة الصــحة الاقليــة ونــوا الرعايــة الصــحية
ونطاقها .وتنص املادة  26علس أنه حيق للمريض الذع يد ل املستشفس إلزاميا مغادرة منشأة
الصــحة الاقليــة يف أع وقــت .وال جيــوز إعطــاء أع عــالج للمـريض دون موافقتــه ،إال يف كحــاالت
االستشــفاء اإللزامــي .وال جيــوز أن ياطــس الاــالج اإللزامــي إال ألق ـرار مـ احملامــة .وقبــل أن ي ـنأ
احملامــة اإلذن ،مياـ مااجلــة املـريض إلزاميــا ملــدة يــوما علــس األكثــر ألقـرار مـ طبيبــا نفسـانيا
وممثل واكحد إلدارة مؤسسة الطب النفسي ،ياـون طبيبـا .وتـنص املـادة  18مـ القـانون علـس أنـه
ال ميا ـ ـ أن توص ـ ــف لألا ـ ــذاي املص ـ ـاألا أل ـ ــأمراب عقلي ـ ــة إال ط ـ ــر الا ـ ــالج املاتم ـ ــدة وفق ـ ـ ا
لإلج ـراءات املنصــوي عليهــا يف ق ـوانا مجهوريــة ليتوانيــا .وال ميا ـ تطبيــق طــر الاــالج الــن ــا
تأثري ضار يتاذر عالجه علس صحة األاذاي غري املتمتاا ألأهليتهم املصاألا ألـأمراب عقليـة.
وال ميا تطبيق أساليب الاالج السريرية التجريبية أو اجلراكحة النفسـية علـس األاـذاي املصـاألا
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ألاألمراب الاقلية إال م أجل الاالج حتـت إاـراب جلنـة داب مهنـة الطـب .وال تطبـق أسـاليب
الاالج السريرية التجريبية أو اجلراكحة النفسية إال مبوافقة ماتوألة وصـادرة عـ وعـي عـ الشـذص
املريض عقليا مصد عليها م قبل ااهدي  ،زيادة علس الطبيب رئي منشأة الصحة الاقلية.
 -119وجتـدر اإلاــارة أيضـا إىل أن الفقــرة ( 2مـ املـادة  25-2مـ القـانون املــد جلمهوريــة
ليتوانيــا تــنص علــس أن ـه ال ميا ـ التــد ل يف جس ـد اإلنســان ،وال إزالــة أج ـزاء أو أعضــاء من ـه إال
مبوافقت ــه .وجي ــب أن تاط ــس املوافق ــة عل ــس إج ـ ـراء الامليـ ـات اجلراكحي ــة كتاأل ــة .أم ــا عن ــدما يا ــون
الشذص عدمي األهلية ،فيقوم الوصي عليه ألإعطاء موافقتـه .وياـون مـ الضـرورع احلصـول علـس
إذن احملامــة يف كحــاالت إ صــاء أو تاقــيم أو إجهــاب أو إزالــة أعضــاء اــذص عــدمي األهليــة.
وال يا ـون ذلــق اإلذن ضــروريا يف كحــاالت الط ـوارئ ،أع عنــدما تاــون كحيــاة الشــذص مهــددة
وجيب إنقاذها مبا أن الشذص ياون غري قادر علس التابري ع إرادته ألنفسه.
 -120ومياـ ـ لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،كغ ــريهم مـ ـ مـ ـواطين ليتواني ــا ،احلص ــول عل ــس وس ــائل
املس ــاعدة عل ــس اإلجن ــاب .وق ــد اعتم ــدت ترتيب ــات التلق ــيأ االص ــطناعي مبوج ــب األم ــر رق ــم 248
الصــادر عـ وزيــر الصــحة يف  24أيــار/مــايو ( 1999اجلريــدة الرمسيــة رقــم 1999 ،1497-47
الذع ينص علس ختصيص التلقيأ االصـطناعي للنسـاء الابـريات املتمتاـات ألـأهليته فقـا ،الالئـي
ال يتجاوز سنه  45عاما ،والالئي تسمأ كحالته الصحية ألتلقيه .ويتطلب ذلق أيضـا موافقـة
ماتوألــة صــادرة ع ـ امل ـرأة وع ـ زوجهــا املتمت ـ ألأهليتــه .وال ميا ـ ألع كــان أن جيــرب امل ـرأة علــس
التلقــيأ االصــطناعي أو يقناهــا ألــه .وال جيــوز القيــام أل ـالتلقيأ االصــطناعي كحــا ياــون م ـ اــأن
احلمل أو الوالدة أن يارضا كحياة املرأة أو اجلنا أو صحتهما للذطر.

المادة 18
ح نة اللنقل والجنسية
 -121ال ت ــنص ق ـوانا الاالق ــات القانوني ــة لليتواني ــا فيم ــا يتال ــق ألاجلنس ــية (ا ــروط وإجـ ـراءات
احلصول علس اجلنسـية ،وسـحبها وا جـرة (الـد ول إىل مجهوريـة ليتوانيـا ،واملاـوث فيهـا واخلـروج
منهــا علــس فــرب أيــة قيــود علــس كحقــو األاــذاي ذوع اإلعاقــة أو كحرمــا م منهــا أو جتريــدهم
منها ألفال إعاقتهم .وتطبق القوانا يف هـذه اجملـاالت علـس مجيـ األاـذاي علـس قـدم املسـاواة،
ألصرب النظر ع نوا اجلن أو اإلعاقة أو غري ا م اخلصائص .وتنص املادة  12م الدستور
علــس أن جنســية مجهوريــة ليتوانيــا تاتســب مـ ــالل الــوالدة أو علـس أسـ أ ــرى يــنص عليهــا
القانون .وتنص املادة  32علس أنه ميا للمواط أن يتنقل وخيتار ماان إقامته يف ليتوانيا حبرية،
كما ميانه أن يغادر ليتوانيا حبرية.

 -122ويـ ـ ـ ــنظم قـ ـ ـ ــانون املركـ ـ ـ ــز القـ ـ ـ ــانو لألجانـ ـ ـ ــب يف مجهوريـ ـ ـ ــة ليتوانيـ ـ ـ ــا (اجلري ـ ـ ــدة الرمسي ـ ـ ــة

رقــم  2004 ،2539-73د ــول األجان ـب إىل مجهوري ــة ليتواني ــا ،وماــوثهم فيه ــا و ــروجهم
منهــا ،كحــا ياــون الشــذص أجنبيـا ولــي مـ مـواطين مجهوريــة ليتوانيــا ،ألصــرب النظــر عـ كونــه
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حيمـل جنسـية أجنبيـة أو عــدمي اجلنسـية (الفقـرة  32مـ املــادة ( . 2وتـنص (الفقـرة  2مـ املــادة (3
علس أن األجانب متساوون أمام القانون يف مجهورية ليتوانيا دون يييز ألسـبب نـوا اجلـن أو الاـر أو
اجلنسية أو اللغة أو الدي أو األصل أو الوض االجتماعي أو املاتقدات أو وجهات النظر.

 -123وال يتضـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ــانون مجهوريـ ـ ـ ــة ليتوانيـ ـ ـ ــا ألشـ ـ ـ ــأن ج ـ ـ ـ ـوازات السـ ـ ـ ــفر (اجلريـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ــة
رقــم  2001 ،3524-99وال ق ــانون مجهوري ــة ليتوانيــا ألش ـأن ألطاق ــات ا ويــة (اجلري ــدة الرمسي ــة

رقم  ، 2001 ،3417-97أية أكحاام يييزية ،إذ ينص كل منهما علس إصدار جواز السفر أو
ألطاقة ا وية جلمي مواطين مجهورية ليتوانيا الذي أللغوا سنا ماينا.

 -124وق ــد عرض ــت علـ ــس الربمل ــان مقرتكحـ ــات لتا ــديل قـ ــانون املرك ــز القـ ــانو لألجان ــب رقـ ــم
) .XIP-2360 (2وتنص الفقرتان ( 4و( 8م املادة ( 51م مشروا تاديل القـانون علـس أنـه
م أجل احلصول علس تصريأ لإلقامة الدائمة يف ليتوانيـا ،ال يشـرتط اجتيـاز االمتحانـات يف لغـة
مجهورية ليتوانيا ويف دستورها ألالنسبة لألفراد الـذي كانـت دولـة جنسـيتهم أو إقـامتهم املاتـادة قـد
أصدرت م وثيقة تثبت اإلعاقة ،ألنسبة ترتاو ألا صفر يف املائة و 25يف املائة م القـدرة علـس
الامل أو م مستوى االكحتياجات اخلاصة اجلوهرية.

 -125وجتـ ـ ـ ـ ــدر اإلاـ ـ ـ ـ ــارة إىل أن قـ ـ ـ ـ ــانون اجلنسـ ـ ـ ـ ــية جلمهوريـ ـ ـ ـ ــة ليتوانيـ ـ ـ ـ ــا (اجلريـ ـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ـ ــة

رقم  2010 ،7361-144ينص علس تسهيل اكتساب اجلنسـية مـ ـالل التجـن (يف كحـاالت
األاذاي الذي يبلغون م الس  65سنة أو أكثر ،واألاذاي الـذي ثبـت أن نسـبة قـدرمم علـس
الامــل ت ـرتاو ألــا صــفر يف املائــة و 55يف املائــة واألاــذاي الــذي أللغ ـوا س ـ التقاعــد وصــنفوا علــس
أ ــم م ـ ذوع اكحتياجــات اصــة عاليــة أو متوســطة وفق ـ ا لإلج ـراءات املنصــوي عليهــا يف الصــاو
القانونية ،وأيض ا األاذاي الذي ياانون م األمراب الاقلية املزمنة اخلطـرية ،ومياـ أن يـنأ مجهوريـة
ليتوانيا اجلنسية دون احلاجة إىل اجتياز االمتحانات يف لغتها ويف دستورها.

 -126وتاـر املـادة  9مـ قـانون مجهوريـة ليتوانيــا ألشـأن أسـ محايــة كحقـو الطفـل (اجلريــدة
الرمسية رقم  1996 ،807-33والفقرة ( 1م املادة  161-3م القانون املد كحق الطفل

يف أن مينأ امسا ولقبا منذ حلظـة والدتـه .وقـد كحـددت املادتـان  166-3و 167-3مـ القـانون
املــد إجـراءات تســمية الطفــل .وجيــب أن يســمس الطفــل ألاتفــا الوالــدي  .وإذا مياـ لوالــدع
الطفــل أن يتفق ـا علــس االســم ،يســمس الطفــل مبوجــب أمــر قضــائي .وعنــد تســجيل والدة الطفــل
الذع ال تارب هوية والديه ،مينأ امسا م قبل املؤسسة احلاومية حلماية كحقـو الطفـل .وخيضـ
الطفــل أيض ـا ألكحاــام املــادتا  20-2و 21-2مـ القــانون املــد  ،الــن تــنص علــس كحــق مجيـ
األفراد يف التوفر علس اسم ويف إجراءات االنتصاب ذات الصلة.
 -127وجتــدر اإلاــارة إىل أن كح ــق األاــذاي املا ــرتب ألاناــدام أهلي ــتهم يف كحريــة التنق ــل ويف
ا تيار ماان اإلقامة ميارسه أوصيااهم املاينون م قبل احملامة.
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المادة 19
العيش المسلقل واإلدااج لي المجلمع
 -128حيـ ـ ـ ــدد ق ـ ـ ـ ـانون مجهوريـ ـ ـ ــة ليتوانيـ ـ ـ ــا ألشـ ـ ـ ــأن اخلـ ـ ـ ــدمات االجتماعيـ ـ ـ ــة (اجلريـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ــة

رق ــم  ، 2006 ،589-17املاتم ــد ع ــام  ،2006أه ــداب اخل ــدمات االجتماعي ــة عل ــس النح ــو
التــايل :ميئــة الظــروب املواتيــة لقيــام الشــذص (األســرة ألتطــوير أو تازيــز قــدرات وإماانيــات كحــل
مشاكله االجتماعية ألشال مستقل ،واحلفـاي علـس الاالقـات االجتماعيـة مـ اجملتمـ وأيضـ ا مـ
أج ــل مؤازرت ــه لا ــي يتج ــاوز االس ــتبااد االجتم ــاعي .وم ــدب اخل ــدمات االجتماعي ــة إىل تق ــدمي
املس ــاعدة للش ــذص (األس ــرة ال ــذع يفتق ــر جزئي ــا أو كلي ــا لق ــدرات أو إمااني ــات رعاي ــة كحيات ــه
اخلاصــة (األســرة ألشــال مســتقل واملشــاركة يف اجملتمـ  ،أو ياتســب تلــق القــدرات أو فقــدها
ألسبب تقدمه يف الس أو اإلعاقة أو املشاكل االجتماعية .وجيب أن تدار اخلدمات االجتماعيـة
وينأ وتقدم ،وفق ا لقانون اخلدمات االجتماعية ،علس أسا مبادئ التاـاون واملشـاركة ،والتنـوا،
واإلتاكحــة ،والادالــة االجتماعي ــة ،واملالءمــة ،والفاالي ــة ،والشــمول .وجيــب أن ياف ــل تنفيــذ تل ــق
املبـ ــادئ كحصـ ــول األاـ ــذاي علـ ــس اخلـ ــدمات االجتماعيـ ــة يف منـ ــاز م ويف إطـ ــار أسـ ــرهم قـ ــدر
املســتطاا ،وتقــدمي املســاعدة ألالتنســيق مـ التالــيم والتــدريب والتوظيــف والرعايــة الصــحية وتــداألري
املساعدات اخلاصة.
 -129وميي ــز ق ــانون اخل ــدمات االجتماعي ــة أل ــا ن ــوعا مـ ـ اخل ــدمات االجتماعي ــة :اخل ــدمات
االجتماعية الاامة واخلـدمات االجتماعيـة اخلاصـة .وتـوفر اخلـدمات االجتماعيـة الاامـة للشـذص
(األسرة الذع ميا تطوير قدراته علـس رعايـة كحياتـه اخلاصـة (األسـرة ألشـال مسـتقل واملشـاركة
يف اجملتم أو تاويض تلق القدرات م الل اخلدمات احملددة املقدمة دون عـون دائـم مـ قبـل
املتذصصـا .وتشــمل اخلــدمات االجتماعيــة اخلاصــة املســاعدة االجتماعيــة والرعايــة االجتماعيــة.
وتاــين املســاعدة االجتماعي ـة جممــل اخلــدمات الــن مــدب إىل تــوفري تلــف أوجــه املســاعدة الــن
ال تتطلــب تــوفري الاــون ال ـدائم م ـ قبــل املتذصصــا للشــذص (األســرة (املســاعدة يف املنــزل،
وتطــوير املهــارات االجتماعيــة واحلفــاي عليهــا ،والســا املؤقــت وغريهــا م ـ اخلــدمات  .وتاــين
الرعاية االجتماعية مجي اخلدمات الن مدب إىل توفري تلف أوجه املساعدة الن تتطلـب تـوفري
الاون الدائم م قبل املتذصصا للشذص (األسرة  .وتقسـم الرعايـة االجتماعيـة كحسـب مـدما
إىل رعاية طوال اليوم ،أو علس املدى القصري ،أو طويلة األمد.
 -130ويــنص قــانون مجهوريــة ليتوانيــا للذــدمات االجتماعيــة علــس أنـه حيــق جلميـ األاــذاي،
مبـا يف ذلـق لألاــذاي ذوع اإلعاقـة ،احلصــول علـس اخلـدمات االجتماعيــة امللبيـة الكحتياجــامم.
وتــوفر اخلــدمات االجتماعيــة لألاــذاي الابــار ذوع اإلعاقــة مـ ــالل لــق الظــروب املالئمــة
لايش ـهم يف منــاز م م ـ أســرهم وتنظــيم املســاعدة املنســقة م ـ التالــيم والامــل والرعايــة الصــحية
الشذص ــية وت ــداألري املس ــاعدة اخلاص ــة ،مم ــا يس ــاعد عل ــس تط ــوير ق ــدرامم عل ــس االهتم ــام حبي ـامم
الشذص ــية (األسـ ــرية أو تا ــويض تلـ ــق الق ــدرات واملشـ ــاركة يف س ــو الامـ ــل .وت ــرد اخلـ ــدمات
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االجتماعي ــة املتاكح ــة لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة يف الات ــالوج املاتم ــد مبوج ــب األم ــر رق ــم
الصـ ــادر ع ـ ـ وزيـ ــر الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والامـ ــل يف  5نيسـ ــان/أألريل ( 2006اجلري ــدة الرمسيـ ــة
رقم . 2006 ،1570-43
A1-93

 -131ويركــز تنفيــذ قــانون اخلــدمات االجتماعيــة ألشــال ــاي علــس دعــم األســرة ،اصــة مـ
ــالل اخلــدمات االجتماعيــة يف املن ـازل ،والرعايــة االجتماعيــة القصــرية املــدى م ـ ــالل وض ـ
األا ــذاي املس ــنا أو األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة مؤقت ــا رهـ ـ الرعاي ــة املؤسس ــية أو م ــا ا ــاهبها.
ويتجلس ا دب م تلق اخلدمات يف مساعدة األسـر الـن تقـوم ألرعايـة األاـذاي ذوع اإلعاقـة
واملسنا علس التوفيق ألا األسرة والامـل .ويف سـيا تنظـيم اخلـدمات االجتماعيـة ،مـ املهـم أن
تاون تلق اخلدمات ال مركزية وأن تقرب م املستفيد إىل أقصس كحد مما  ،و ذا السبب ينـاط
ألالبل ــديات دور أكث ــر أ ي ــة يف جم ــال إدارة اخل ــدمات االجتماعي ــة .وق ــد ك ــان ألرن ــامج احلاوم ــة
اخلامســة عشــرة يشــمل تطــوير اــباة م ـ املراكــز اجملتمايــة م ـ أجــل املســاعدة علــس التوفيــق ألــا
مســؤوليات الامــل ورعايــة املســنا واألاــذاي ذوع اإلعاقــة .كمــا ظــل جمــال تطــوير اخلــدمات
االجتماعية يف ليتوانيا يركز ألكثر م  10سنوات علس اخلدمات االجتماعيـة غـري املؤسسـية الـن
تروم ياا األفراد م احلصول علس الدعم االجتماعي الضـرورع يف اجملتمـ  ،مـ البقـاء يف املنـزل
ولي يف مؤسسة الرعاية االجتماعية.
 -132ونف ــذت ليتواني ــا ــالل الف ــرتة  2009-1998ألرناجمـ ـا وطنيـ ـا لتط ــوير البني ــة األساس ــية
للذــدمات االجتماعيــة .وهــو ألرنــامج ياــى ألتطــوير أاــاال متقدمــة مـ اخلــدمات االجتماعيــة يف
اجملتماات احمللية .وقد أللغـت صصـات الدولـة لتنفيـذ الربنـامج ـالل الفـرتة املـذكورة  60مليـون
ليتا ليتوانية ،استذدمت إلعادة ألناء مرافق اخلدمات االجتماعية وجتديدها ،ومـا إىل ذلـق .وكـان
خـ تلــق املشــاري يســتهدب تطــوير اخلــدمات االجتماعيــة املوجهــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة،
ألينما كان ثلثها يروم تطوير اخلدمات اجملتماية .وكان للتداألري املذكورة تأثري هام علـس جممـل البنيـة
األساسية للذدمات االجتماعية.
 -133وق ـ ــدمت  36مؤسس ـ ــة م ـ ـ ـ مؤسس ـ ــات الرعاي ـ ــة االجتماعي ـ ــة اخل ـ ــدمات االجتماعي ـ ــة
لألاذاي ذوع اإلعاقة الابار عام  .2011كما استوعبت مؤسسات رعايـة األاـذاي ذوع
اإلعاق ــة يف ألداي ــة ع ــام  2012م ــا جمموع ــه  5.9الب ا ــذص .وق ــدمت لـ ـذوع اإلعاق ــة مـ ـ
األطف ــال والش ــباب ــدمات الرعاي ــة االجتماعي ــة مـ ـ ــالل خس ــة مراف ــق للرعاي ــة االجتماعي ــة
استوعبت  745طفال.
 -134وقــد كــان ألوسـ ألاــض األاــذاي ذوع اإلعاقــة املتوســطة الــذي تــؤويهم مرافــق الرعايــة
االجتماعيــة أن يايش ـوا يف جمتما ـامم احملليــة م ـ تــوفري كحــد أدىن م ـ املســاعدة ــم ،لا ـ دعــم
اإليـ ـواء واخل ــدمات يف اجملتمـ ـ احملل ــي م ــا زال قص ــري األم ــد .وال يت ــوفر إال خـ ـ البل ــديات (12
عــام  2011علــس منــازل للاــيش املســتقل تــديرها اجملتماــات احملليــة ،وراألط ـات األاــذاي ذوع
اإلعاقة وغري ا م املنظمـات الـن تامـل يف جمـال اإلدمـاج االجتمـاعي لألاـذاي ذوع اإلعاقـة
(املؤسسات اخلريية ،واجلماعات الدينية والوكاالت الاامة .
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 -135واألفض ــل ألالنس ــبة للش ــذص ذع اإلعاق ــة الش ــديدة ه ــو أن يا ــون قريبـ ـا مـ ـ ذوي ــه ،يف
جمتماه احمللي .وتوفر اخلدمات االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة يف املنازل ،ويف مراكز الرعاية
النهاريــة ،ويف مرافــق رعايــة املقيمــا .وقــد قــدمت اخلــدمات االجتماعيــة يف املن ـازل عــام 2011
ملــا جمموعــه  16.5ألــف اــذص م ـ كبــار الس ـ واألاــذاي ذوع اإلعاقــة ،وفق ـ ا إلكحصــاءات
ليتوانيــا .كمــا قــدمت اخلــدمات االجتماعيــة يف مراكــز الرعايــة النهاريــة ملــا جمموعــه  39.3ألــف
اذص.
 -136وتازيــزا لقــدرات البلــديات علــس يويــل تنظــيم أكــرب ع ـدد مما ـ م ـ اخلــدمات املوجهــة
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ،صصــت مــنأ مليزانيــات البلــديات منــذ عــام ( 2007سيشــار إليهــا
فيمـا يلـي ألـاملنأ هبـدب كفالـة الرعايــة لألاـذاي ذوع اإلعاقـات الشــديدة .وقـد اـهدت املـنأ
احلاومية املذصصة للبلديات وا مطردا :م  13.5مليون ليتـا ليتوانيـة عـام  2007إىل 41.7
مليـون ليتــا ليتوانيــة عــام  ،2011كانــت تســتذدم لتمويــل الرعايــة الطويلـة األمــد (القصــرية األمــد
لــي فقــا يف مرافــق الرعايــة االجتماعيــة ،ولاـ أيض ـا يف مراكــز الرعايــة النهاريــة واملنــازل الفرديــة
ألكثر م  3.7الب اذص ياانون م اإلعاقـات الشـديدة .ومياـ اسـتذدام املـنأ احلاوميـة
لتموي ــل الرعاي ــة االجتماعي ــة ال ــن توفره ــا البل ــديات واملنظم ــات غ ــري احلاومي ــة لألا ــذاي ذوع
اإلعاقات الشديدة.
 -137وتاط ـ ـي الص ــناديق ا يالي ــة لالحت ــاد األورو األولوي ــة يف س ــيا تاجي ــل تط ــوير البني ــة
األساســية للذــدمات االجتماعيــة غــري املؤسســية عنــد إنشــاء مراكــز ياــيش فيهــا األاــذاي ذوو
اإلعاقــة ألشــال مســتقل ملؤسســات اخلدمــة االجتماعيــة مثــل مراكــز الرعايــة االجتماعي ـة النهاريــة
واملراك ــز النهاري ــة .وق ــد م ــول  33مش ــروعا لتط ــوير البني ــة األساس ــية للذ ــدمات االجتماعي ــة غ ــري
املؤسســية عــرب تلــف أللــديات ليتوانيــا مـ ــالل تنفيــذ التـدألري  5-1مـ وثيقــة الربجمــة الوكحيــدة
للفرتة  2006-2004لتطوير البنية األساسية للذدمات االجتماعية ،مبـا يف ذلـق  12مشـروعا
يهم األاـذاي ذوع اإلعاقـة .كمـا نفـذ  104مـ مشـاري اخلـدمات االجتماعيـة غـري املؤسسـية
يف تلــف البلــديات ،مبــا يف ذلــق  63مشــروعا لتــوفري اخلــدمات االجتماعيــة لألاــذاي ذوع
اإلعاق ــة واملس ــنا واألس ــر أو جمتما ــامم احمللي ــة مـ ـ ــالل تنفي ــذ تـ ـدألري تط ــوير البني ــة األساس ــية
للذ ــدمات االجتماعي ــة غ ــري املؤسسـ ـية يف إط ــار األولوي ــة الثاني ــة :اجل ــودة وس ــهولة الوص ــول إىل
اخلــدمات الاامــة يف س ــيا ألرنــامج الامــل املس ــمس تشــجي التماســق للف ــرتة .2013-2007
وتشــمل مشــاري أ ــرى تطــوير مرافــق اخلــدمات االجتماعيــة الــن تــوفر تلــف اخل ـدمات للفئــات
األضــاف ،مب ـ فــيهم األاــذاي ذوو اإلعاقــة م ـ األطفــال والابــار املســنا .ويف ســيا تنفيــذ
تـدألري تطــوير البنيــة األساســية ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة يف إطــار األولويــة الثانيــة مـ ألرنــامج
الامــل املســمس تشــجي التماســق للفــرتة  ،2013-2011نفــذ ألرنــامج جديــد لتحــديد البنيــة
األساسية ملؤسسـات اخلـدمات االجتماعيـة .ومـدب الـربامج املمولـة مـ قبـل االحتـاد األورو إىل
حتــديد دور الرعايــة االجتماعيــة القائمــة وإعــادة ألنائهــا هبــدب ضــمان حتســا نوعيــة اخلــدمات
االجتماعي ــة وتأكيـ ـد كح ــق الف ــرد يف أليئ ــة من ــة ،فضـ ـالا عـ ـ إص ــال البني ــة األساس ــية للذ ــدمات
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االجتماعي ــة مـ ـ
جمموعات صغرية.

ــالل إنش ــاء من ــازل ص ــغرية وكحديث ــة يا ــيش فيه ــا األا ــذاي ذوو اإلعاق ــة يف

 -138والبلديات هي املسؤولة ع توفري مجي اخلدمات االجتماعيـة ضـم مناطقهـا وفقـ ا لقـانون
اخلـ ــدمات االجتماعيـ ــة (اجلري ــدة الرمسي ــة رقـ ــم 2006 ،589-17؛ رقـ ــم 2008 ،2702-71؛
رقـ ــم  . 2010 ،2598-53وهـ ــي تتـ ــوىل التذطـ ــيا للذـ ــدمات ،وتقيـ ــيم احلاجـ ــة إىل اخلـ ــدمات
االجتماعي ــة ،وتتمت ـ ألالص ــالكحيات املالي ــة ل ــدف تااليفه ــا ،وتق ــوم ألتمويله ــا .وتش ــمل الوظ ــائف
املســتقلة للبلــديات ،وفقـ ا لقــانون مجهوريــة ليتوانيــا حلاومــات احلاــم الــذاي احملليـة (اجلريــدة الرمسيــة
رقـ ــم 1994 ،1049-55؛ رق ـ ــم  ، 2008 ،4290-113م ـ ــا يلـ ــي :التذط ـ ــيا للذ ـ ــدمات
االجتماعي ــة وتق ــدميها؛ إنش ــاء مؤسس ــات اخل ــدمات االجتماعي ــة واحلف ــاي عليه ــا والتا ــاون م ـ ـ
املنظمات غري احلاومية؛ وتوفري الظـروب املالئمـة لإلدمـاج االجتمـاعي لألاـذاي ذوع اإلعاقـة
املقيما ضم أراضـي البلديـة .وتتضـم وظـائف احلاومـة (الـن تفوضـها للبلـديات كفالـة تـوفري
الرعاية االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة الشديدة .ويفضي تفويض تلـق الوظـائف للبلـديات
إىل الزيــادة يف القــدرة املاليــة للحاومــات احملليــة علــس تنظــيم اخلــدمات االجتماعيــة يف اجملتما ـات
احملليـة .ويف ضــوء ازديــاد تــوفر الرعايــة االجتماعيــة يف مجيـ أوــاء البلــد ،صصــت منــذ  1كــانون
الثا /ينـ ــاير  2007امل ـ ـنأ للبل ـ ــديات م ـ ـ أج ـ ــل تنظ ـ ــيم الرعايـ ــة االجتماعي ـ ــة لألا ـ ــذاي ذوع
اإلعاقات الشديدة واألسر الضايفة اجتماعيا .وأللغت املذصصات املوجهة للبلـديات عـام 2010
لضــمان الرعايــة لألاــذاي لــذوع اإلعاقـات الشــديدة  36 199.3ألــف ليتــا ليتوانيــة ،يف كحــا
أللغت املذصصات  41 729.3ألف ليتا ليتوانية عـام  ،2011أع مـا ياـادل زيـادة ألنسـبة 15
يف املائة مقارنة ألاام .2010
 -139وت ـمنأ للشــذص ذع اإلعاقــة يف ليتوانيــا إماانيــة إألــداء رأي ـه ألشــأن ا تيــار دور الرعايــة
علــس النحــو الــذع يقبل ـه ،والتابــري ع ـ رغبات ـه ألشــأن املــوظفا واجل ـريان يف املاــان كحيــد ياــيش.
وتافــل كحقوقــه وحتمــس مبوجــب القــانون ،كمــا يســتجاب ملذاوفــه واــااواه ألصــورة ألنــاءة .وتــنص
عل ــس ذل ــق ما ــايري الرعاي ــة االجتماعي ــة املاتم ــدة مبوج ــب األم ــر رق ــم  A1-46الص ــادر عـ ـ وزي ــر
الض ــمان االجتم ــاعي والامــل يف مجهوري ــة ليتواني ــا يف  20ا ــباط/فرباير ( 2008اجلري ــدة الرمسي ــة
رقـ ــم  . 2008 ،931-24وت ـ ـنظم ماـ ــايري الرعايـ ــة االجتماعيـ ــة مبـ ــادئ و صـ ــائص تـ ــوفري الرعايـ ــة
االجتماعيــة ،الــن حت ـدد اــروطا ملزمــة فيمــا يتالــق خلــودة اخلــدمات علــس املــدى الطويــل ،وعلــس املــدى
القصري وألشأن دمات الرعاية النهارية الن تقدمها مؤسسات الرعاية االجتماعية واألسر احلاضنة.
اللم نض المنزلي
 -140أطلــق ألرنــامج التم ـريض املنــزيل يف كحزيران/يوني ـه  ،2008ألتمويــل م ـ صــندو التــأما
الصــحي اإللزامــي .وت ـنظم تقدميــه متطلبــات تــوفري ــدمات التم ـريض يف مرافــق الرعايــة الصــحية
اخلارجي ــة ويف املنـ ـازل ،املاتم ــدة مبوج ــب األم ــر رق ــم  V-1026الص ــادر عـ ـ وزي ــر الص ــحة يف 14
كانون األول/ديسمرب ( 2007اجلريدة الرمسية رقم  . 2007 ،5626-137ويهدب التمريض
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املنــزيل إىل حتســا نوعيــة كحيــاة املرض ـس ،م ـ الرتكيــز علــس اســتقالليتهم يف البيئــة املنزليــة ،وألالتــايل
تشجياهم علس رعاية أنفسهم ألأنفسهم .وتقدم دمات التمـريض املنـزيل كحاليـا ،عمـال ألالقـانون
امل ــذكور ،لألا ــذاي ال ــذي ص ــنفوا عل ــس أ ــم حباج ــة للرعاي ــة التمريض ــية الطويلـ ـة األم ــد ،وفقـ ـا
لإلجـراءات الــن يتطلبهــا القــانون .وتشــمل ــدمات التمـريض املنــزيل األساســية احلق ـ  ،والتقط ـري
الوريدع ،وإجراءات التشذيص ،وعالج اجلرو  ،ومن تقشر اجللد وعالجه ،والتجفيف ،وغريها
م املهام التمريضية .ويشمل تاريف التمريض املنزيل توجيه التاليمات مـ قبـل ممـرب أكحـد أفـراد
األسرة الن ترعس املريض.
 -141ولتازيـز تــوفري التمـريض واخلـدمات االجتماعيــة ،اعتمــدت ماـايري تــوفري الرعايــة االجتماعيــة
والتمريض مبوجب األمـر رقـم  V-558/A1-183الصـادر عـ وزيـر الصـحة ووزيـر الضـمان االجتمـاعي
والامــل يف مجهوريــة ليتوانيــا يف  4يوز/يوليـه ( 2007اجلريــدة الرمسيــة رقــم . 2007 ،3029-76
وهو حيدد األهداب واملبادئ األساسية لتوفري التمريض واخلدمات االجتماعية (املشـار إليهمـا فيمـا
يلي ألاسم الرعاية الطويلة األمد  ،وأيضا متلقي اخلدمـة ،وتقـدمي الرعايـة الطويلـة األمـد ،والوثـائق،
والتمويــل .ومــدب الرعايــة علــس املــدى الطويــل إىل تشــجي الاــيش الاامــل واملســتقل يف اجملتم ـ
احمللــي ،ويف املنــزل ،مـ ــالل ضــمان التقــدمي الســليم خلــدمات التمـريض واخلــدمات االجتماعيــة
الرامية إىل محاية الشذص م تطور املرب أو تطور أعراضه القائمة ،م أ ذ اكحتياجـات األسـرة
وإماانياما يف االعتبار .وينص القانون علس أن البلديات مسؤولة ع تقدمي الرعايـة طويلـة األمـد
وتاــوي فريــق التمـريض .وتقــدم الرعايــة الطويلــة األمــد مـ قبــل الفريــق يف املؤسســات والشــركات
واملنظمات واملنازل.
خ اات العنانة بالصحة العقلية
 -142تقــدم ــدمات الصــحة الاقليــة أيض ـا يف ليتوانيــا .ويــنص قــانون الانايــة ألالصــحة الاقليــة
علس كحقو املصاألا ألاألمراب الاقلية وعلس ماايري تقـدمي الانايـة ألالصـحة الاقليـة وعلـس مبـادئ
اإلاراب عليه .وينص القانون علس وجوب أن توفر احلاومة لألاذاي املصاألا ألأمراب عقلية
الظــروب الالزمــة للنمــاء ،وتســاعدهم علــس اكتس ـاب مهــارات الامــل ،وتغيــري مــؤهالمم ،وإعــادة
تــأهيلهم م ـ أجــل الاــودة إىل الاــيش يف اجملتم ـ احمللــي .وتتــوىل احلاومــة رعايــة األاــذاي ذوع
اإلعاقـات الاقليــة .ويــول الرعايــة الصــحية لألاــذاي ذوع اإلعاقـات الاقليــة علــس النحــو احملــدد
يف ق ـوانا مجهوريــة ليتوانيــا .وتقــوم البلــديات ألتنظ ـيم ودعــم تقــدمي التم ـريض والرعايــة لألاــذاي
ذوع اإلعاقـ ـات الاقلي ــة يف نط ــا أس ــرهم ويف مؤسس ــات الرعاي ــة الص ــحية ،ويف مراك ــز الص ــحة
النفسية وغريها م مؤسسات الرعاية وإعادة التأهيل.
 -143وينذ ــرط ماظ ــم مس ــتذدمي تل ــق اخلدم ــة يف عملي ــة إص ــال الاناي ــة ألالص ــحة الاقلي ــة
وتقــدمي اخلــدمات اخلاصــة هبــا مبســاعدة املنظمــات غــري احلاوميــة .واملنظمــات غــري احلاوميــة هــي
الن كانت قد أألانت ع احلاجـة إىل زيـادة اخنـراط األاـذاي ذوع اإلعاقـات الاقليـة وسـاعدت
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يف احلصول علس يويل مرافق الصحة الاقلية م أجل جتهيز غرب اإلألداا .وتتوفر غـرب اإلألـداا
كحاليا يف أكثر م نصف مرافق الصحة الاقلية.
 -144وترمــي ــدمات الصــحة الاقليــة إىل مســاعدة املرضــس علــس أن يصــبحوا أكثــر اســتقاللية
واندماجا يف اجملتم  .ولذلق ينبغي أن تاون ـدمات الصـحة الاقليـة مصـممة لتلبيـة االكحتياجـات
الفردية للمرضس وأن تقدم يف البيئة األقل تقييدا اجتماعيا .ويف هذا الصـدد ،يـنص ألرنـامج احلـد مـ
االعــتالل والوفيــات ألســبب األمـراب غــري املاديــة الرئيســية للفــرتة  ،2013-2007املاتمــد مبوجــب
األمــر رقــم  V-799الصــادر ع ـ وزيــر الصــحة يف  9تش ـري األول/أكت ـوألر ( 2007اجلريــدة الرمسيــة
رقــم  2007 ،4354-106علــس تطــوير اــباة مرنــة خل ـدمات الصــحة الاقليــة يف اجملتم ـ احمللــي
وزيادة فري احلصول علـس ـدمات الصـحة الاقليـة مـ ـالل فـتأ كحـوايل  20مـ مرافـق الصـحة
الاقلية املذصصة ملرضس الرعاية النهارية.
 -145وقدمت اخلدمات االجتماعية عام  2011لتساة الب مـ األاـذاي ذوع اإلعاقـة،
مب ـ فــيهم  400طفــل ،مبوجــب دليــل اخلــدمات االجتماعيــة ويف إط ـار تنفيــذ املشــاري اجملتمايــة
إلع ــادة تأهي ــل األا ــذاي ذوع اإلعاق ـة اجتماعي ـ ا (ملزي ــد م ـ املالوم ــات ألش ــأن يوي ــل املش ــاري
اجملتماية املذكورة ،الرجاء مراجاـة القسـم الفرعـي مـ التقريـر ألشـأن املـادة  . 26وقـد مشلـت تلـق
املشاري األنشطة التالية :ترتيب النقل (نقـل األاـذاي ذوع اإلعاقـة إىل مراكـز الرعايـة النهاريـة،
واملاات ــب وامل ــدار واملراف ــق الطبي ــة ،وأم ــاك الت ــدريب عل ــس مه ــارات الا ــيش املس ــتقل ،وم ــا إىل
ذل ــق  ،واملسـ ــاعدة يف املن ـ ـازل ،واإلي ـ ـواء يف أليـ ــوت الا ــيش املسـ ــتقل ،والرعاي ــة النهاريـ ــة والرعايـ ــة
االجتماعية علس املدى الطويل.
 -146وقد ركـزت مشـاري دعـم أنشـطة راألطـات األاـذاي ذوع اإلعاقـة عـام ( 2011راجـ
أيضـا القســم الفرعــي مـ التقريــر ألشــأن املــادة  8علــس مــا يلــي :التــدريب املهــين (تــوفري التــدريب
أثناء اخلدمة للمهنيا املنذرطا مباارة يف الامل م األاذاي ذوع اإلعاقة ،وتطوير املهـارات
اإلدارية دا ل الراألطات ؛ التدريب علـس مهـارات الاـيش املسـتقل ،وكحلقـات الامـل واملذيمـات.
اصــل هــذه األنشــطة عــام  ،2012وألالتــايل ت َشــج راألطــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة علــس
وستو َ
مواصلة تقدمي طلباما.
 -147وأنش مبوجب األمر رقم  A1-576الصادر ع وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل يف 6
ك ــانون األول/ديس ــمرب  2010فري ــق عام ــل َد َر َ إمااني ــات إص ــال املؤسس ــات االجتماعي ــة
احلاومي ــة املاني ــة ألاألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،وق ــدم النت ــائج املتالق ــة ألنوعي ــة احلي ــاة يف مؤسس ــات
الرعاي ــة االجتماعي ــة احلاومي ــة .ومش ــل الفري ــق الاام ــل ممثل ــا عـ ـ املنظم ــات غ ــري احلاومي ــة مـ ـ
األاذاي ذوع اإلعاقة ،قاموا م ممثلي احلاومة ألزيارة دور الرعاية وتقصي الوض .
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المادة 20
اللنقل الشخصي
 -148يـ ـرتبا ه ــذا احل ــق حبق ــو الوص ــول املش ــار إليه ــا يف القس ــم الفرع ــي مـ ـ التقري ــر ألش ــأن
املـ ــادة  9املتالقـ ــة ألاملاـ ــايري األساسـ ــية الـ ــن تافـ ــل وصـ ــول األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة إىل البيئـ ــة
االجتماعية ،والبنيـة األساسـية للنقـل ،ممـا سـيمانهم مـ االسـتفادة مـ تلـف املرافـق واخلـدمات
علس قدم املساواة م ألقية اجملتم .
 -149وين ــدرج ت ــوفري املاون ــة التقني ــة ض ــم الت ــداألري املس ــا ة يف حتس ــا تنق ــل األا ــذاي ذوع
اإلعاقــة (أع املنتجــات املاياريــة أو املتذصصــة ،واألدوات ،واملاــدات أو الــنظم التقنيــة ال ـن تســاعد
األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة علـ ــس جتنـ ــب تـ ــأثري الوظـ ــائف املضـ ــطرألة علـ ــس كحـ ــالتهم الصـ ــحية وعلـ ــس
استقالليتهم ،أو تاـويض ذلـق التـأثري ،أو التقليـل مـ كحدتـه أو إزالتـه ،وتنميـة القـدرات الشذصـية،
وأنش ــطة الام ــل  .وي ــنظم مرك ــز املس ــاعدة التقني ــة املوجه ــة لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة التـ ـاأل لـ ـوزارة
الضمان االجتماعي والامل تقدمي املاونة التقنية لألاذاي املصاألا ألاإلعاقات احلركيـة أو البصـرية
أو الســماية (املشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم املركــز  ،وهــو يتــوفر علــس  10وكحــدات إقليميــة عــرب أرجــاء
ليتوانيــا تو يــا لتقريــب اخلــدمات مم ـ حيتــاجون إليهــا إىل أقصــس كحــد مما ـ  .ويـ ـنَظم تقــدمي املاونــة
التقنيــة وســداد تاــاليف اقتنائهــا مبوجــب األمــر رقــم  A1-338الصــادر عـ وزيــر الضــمان االجتمــاعي
والامـ ــل يف  19كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب ( 2006اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة رقـ ــم . 2006 ،5368-140
ومينأ احلق يف احلصول علس املاونة التقنية لالسـتذدام الـدائم أو املؤقـت أو احلصـول علـس التاـويض
مل ـ ـواطين مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا ،وأيض ـ ـا للرعاي ـ ــا األجان ـ ــب املقيم ـ ــا ألص ـ ــفة دائم ـ ــة يف مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا
ولألا ــذاي ع ــدميي اجلنس ــية ال ــذي أعلنـ ـوا ما ــان إق ــامتهم يف مجهوري ــة ليتواني ــا كحس ــب اإلجـ ـراء
املنصوي عليـه قانونـا ،مـ التأكيـد علـس احلاجـة إىل اسـتذدام املاونـة التقنيـة علـس املـدى الطويـل أو
مؤقتا .وتشرتى املاونـة التقنيـة وفقـ ا لقـانون املشـرتيات الاامـة .وجيـب أن تسـتجيب ألعلـس متطلبـات
اجل ـودة والس ــالمة .وحتم ــل مجي ـ وس ــائل املاون ــة ال ــن تش ــرتى عالم ــة االحت ــاد األورو  .ويطل ــب أن
تاون ماظم وسائل املاونة قد صدرت ألشـأ ا اـهادات املطاألقـة ملاـايري اجلـودة الدوليـة أو األوروأليـة
(مواصـ ــفات املنظمـ ــة الدوليـ ــة لتوكحيـ ــد املقـ ــايي  ISO 9001أو  . ISO 13485وحيـ ــاف املركـ ــز علـ ــس
اتصــاالت منتظمــة م ـ املصــناا واملــوردي األجانــب واحمللي ـا ،ويت ـاأل التطــورات الــن يارفهــا جمــال
املاونة التقنيـة ،ويبحـد عـ النمـاذج اجلديـدة ،هبـدب تلبيـة املتطلبـات الشذصـية الفرديـة مـ كحيـد
املاونــة التقنيــة ،وحيــاول توســي نطــا املاونــة التقنيــة املتاكحــة .وتاطــس األولويــة لألطفــال عنــد ا ـراء
وسائل املاونة التقنية.
 -150وت ـوفر املاونــة التقنيــة جمانــا لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ،وال يتطلــب إال جــزء صــغري منهــا
مسا ة ألسيطة ،فالس سبيل املثال تدف نسبة  10يف املائة م مث سـرير قاألـل للتاـديل يـدويا أو
تلقائي ـ ــا أو دراج ـ ــة ثالثي ـ ــة الاج ـ ــالت ت ـ ــدار ألدواسـ ـ ـات جدي ـ ــدي أو قيمتهم ـ ــا ألا ـ ــد إرجاعهم ـ ــا
مستاملا .وتدف نسـبة  10يف املائـة مـ مثـ كرسـي متحـر كهرألـائي جديـد ،أو نسـبة  30يف املائـة
52

GE.14-23205

CRPD/C/LTU/1

مـ مث ـ جهــاز اتصــال أل ـالتلفزيون أو أل ـالراديو .كمــا يقــدم املركــز ــدمات الصــيانة الــن يــول م ـ
امليزانيــة احلاوميــة .وتاطــس لألاــذاي املصـاألا ألاإلعاقـات البصــرية أو الســماية أو احلركيــة كحريــة
اال تيار ألـا الوسـائل التقنيـة أو التاـويض عـ اقتنائهـا :مياـ لألاـذاي ذوع اإلعاقـة احلصـول
علــس ألاــض مـ تلــق املاونــة يف الوكحــدات اإلقليميــة للمركــز أو يف اإلدارات البلديــة ،أو احلصــول
علــس تاــويض ع ـ املاونــة الــن ااــرتوها علــس نفقــتهم اخلاصــة (مثــل الف ـرا املــان لتقشــر اجللــد،
ومقيا كحرارة اجلسـم املـتالم ،وسـاعات اليـد املتالمـة ،والسـاعات املاتبيـة املتالمـة وغريهـا مـ
وسائل املاونة .
 -151وأل ــالنظر الكحتياج ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة وطلب ــات الوك ــاالت املاني ــة ألاإلعاقـ ــة،
صــدرت متطلبــات جديــدة يف  1كــانون الثا /ينــاير  ،2011فيمــا يتالــق ألتــوفري املاونــة التقنيــة
للمصـاألا ألاإلعاقـات البصــرية أو الســماية أو احلركيــة مـ دفـ التاويضــات املســتحقة مـ ــالل
املؤسسات.
 -152وتدف احلاومة تاويض تااليف النقل لألاذاي الـذي لـديهم صـاوألات يف اسـتذدام
وسائل النقل الاام لا ألإماا م قيادة سـيارامم اخلاصـة .وحيـدد احلـق يف احلصـول علـس تاـويض
ع تااليف النقل مبوجب القوانا التالية:
(أ

املادة  7م قانون امتيازات النقل (اجلريدة الرمسية رقم  2000 ،890-32؛

(ب متطلبات تقدير االكحتياجات اخلاصة م كحيـد التمـريض الطويـل األمـد والرعايـة
الطويلة األمد (املساعدة  ،وتاويض تااليف اقتناء سيارة ركـاب أو تاـديلها تقنيـا ،والنقـل ،املاتمـدة
مبوجب األمر رقم  A1-120/V-346الصادر ع وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل ووزيـر الصـحة يف
مجهورية ليتوانيا يف  4أيار/مايو ( 2005اجلريدة الرمسية ،رقم  2005 ،2130-60؛
(ج متطلبات تاويض تاـاليف النقـل املاتمـدة مبوجـب األمـر رقـم  A1-234الصـادر
ع وزير الضمان االجتماعي والامل يف مجهورية ليتوانيا يف  8يوز/يوليه ( 2008اجلريدة الرمسية
رقم . 2008 ،3124-79
 -153وتســدد تاــاليف اقتنــاء ســيارة ركــاب أو تاــديلها تقنيــا ألرســم تاويضــات النقــل ألاــد اإلدالء
ألش ــهادات تؤك ــد االكحتياج ــات اخلاص ــة ،وذل ــق عل ــس النح ــو الت ــايل( :أ نس ــبة  0.25ا ــهري ا مـ ـ
الفوائــد االجتماعيــة األساســية ،أع مــا ياــادل  32.5ليتــا ليتوانيــة ،لتغطيــة تاــاليف وســائل النقــل
وتدف ألاـد اإلدالء ألشـهادات تؤكـد االكحتياجـات اخلاصـة .وتـدف تلـق التاويضـات إىل األاـذاي
ذوع اإلعاقــة م ـ الاب ــار واألطفــال؛ (ب نس ــبة  32م ـ الفوائــد االجتماعي ــة األساس ــية كأقص ــس
كحد ،أع ما ياادل  4 160ليتا ليتوانية لتغطية تااليف اقتناء سيارة ركـاب أو تاـديلها تقنيـا ويـدف
ه ــذا التا ــويض م ــرة واكح ــدة ك ــل  6س ــنوات ،إذا ك ــان ألإما ــان املس ــتفيد أن يق ــود الس ــيارة ألنفس ــه؛
(ج نس ــبة  32مـ ـ الفوائ ــد االجتماعي ــة األساس ــية أع م ــا يا ــادل  40 160ليت ــا ليتواني ــة لتغطي ــة
تااليف اقتناء سيارات الركاب أو تاديلها تقنيا ويدف هذا التاويض مـرة واكحـدة كـل  6سـنوات إىل
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األسر الن لديها طفل ذو إعاقة م صلبها أو متبى يبل م الس أقل مـ  18عامـا ،وحباجـة إىل
التمريض علس املدى الطويل.
 -154وال ميثل ختصيص تاويض تااليف النقل ودفاها إال تدألريا واكحدا م ألا التداألري الرامية
لضمان نوعية كحياة أفضل لألاذاي ذوع اإلعاقة ومشـاركتهم يف اجملتمـ مشـاركة كافيـة .ويـنأ
لألاذاي ذوع اإلعاقة امتيازات عديدة أ رى تتالق دمات النقل املذصصة م:
عم ــال ألامل ــادة  5مـ ـ ق ــانون امتي ــازات النق ــل ،حي ــق لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة
(أ
احلص ــول عل ــس ت ــذكرة س ــفر واكح ــدة اص ــة ألاملس ــافات الطويل ــة أو عل ــس مـ ـ كح ــافالت اخلدم ــة
املنتظمة احمللية ألنسبة  80يف املائة م مثنها ،وعلس تذكرة سفر واكحدة اصـة ألاملسـافات الطويلـة
أو حبافالت اخلدمة املنتظمة احمللية م صم ألنسبة  50يف املائة؛
(ب يوس نطا اـباة ـدمات نقـل األاـذاي ذوع اإلعاقـة .ومبـا أنـه يوجـد يف
البلد مرضس كثر ياانون م إعاقات كحركية اـديدة ولـي ألوسـاهم اسـتذدام وسـائل النقـل الاـام
وال قيادة السيارة ألأنفسهم ،فإن وزارة الضمان االجتمـاعي والامـل أعـدت ألرنـامج اقتنـاء مركبـات
األغراب اخلاصة ألاألاـذاي ذوع اإلعاقـة ـالل الفـرتة  .1999-1995وقـد ااـرتيت ـالل
نف ـ الفــرتة  111كحافل ـة صــغرية اصــة مادلــة كحســب اكحتياجــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة مث
كحولــت إىل الوكحــدات البلديــة للــدعم االجتمــاعي .وتتــوفر كحالي ـا مجي ـ الوكحــدات البلديــة للــدعم
االجتماعي تقريبا علس مركبة أو مركبتا م ذلق الصنف؛
(ج وا ــهد عـ ــام  2000إط ــال ألرنـ ــامج االس ــتثمار يف مش ـ ـرتيات النق ــل املاـ ــدل
كحســب اكحتياجــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة ،ممــا ما ـ م ـ حتويــل املركبــات املش ـرتاة يف ســيا
اتفا االستذدام للمنظمات غري احلاومية املانية ألاألاذاي ذوع اإلعاقة .وألل عدد املركبـات
املذصصــة للمنظمــات غــري احلاوميــة  61مركبــة .وميــنأ الربنــامج املزيــد م ـ الفــري فيمــا خيــص
استذدام النقل املادل يف املناطق النائية.
 -155ووفقـ ـ ـ ا لرتتيب ـ ــات يوي ـ ــل مش ـ ــاري تازي ـ ــز التنق ـ ــل ومه ـ ــارات الا ـ ــيش املس ـ ــتقل يف ص ـ ــفوب
األاذاي ذوع اإلعاقة املاتمدة مبوجب األمر رقم  A1-241الصادر ع وزير الضمان االجتمـاعي
والامل يف مجهورية ليتوانيا يف  17أيار/مايو ( 2011اجلريدة الرمسيـة رقـم ، 2011 ،2930-61
أتــيأ التمويــل ملشــاري املنظمــات غــري احلاوميــة الــن مــدب إىل تطــوير اســتقاللية األاــذاي ذوع
اإلعاق ــة البصـ ـرية واس ــتاادما واحلف ــاي عليه ــا ،وتط ــوير مه ــارات القي ــادة ل ــدى األا ــذاي ذوع
اإلعاق ـة احلركي ــة ألغي ــة تيس ــري مش ــاركتهم يف اجملتم ـ وأدائه ــم للمه ــام اليومي ــة .وتش ــمل الفئ ــة ال ـن
تسـتهدفها املشــاري األاـذاي ذوع اإلعاقـة البصـرية واحلركيــة .ومياـ أن تقبــل الطلبـات املتالقــة
ألاألنشــطة الراميــة إىل تطــوير مهــارات الاــيش املســتقل لــدى األاــذاي ذوع اإلعاقــة البصـرية مـ
ــالل دورات نظريــة وعمليــة ،وجمموعــات دعــم األقـران ،واملذيمــات ،وتــدريب األاــذاي ذوع
اإلعاقة احلركية علس التنقل (درو القيادة م الفئة ألاء .
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المادة 21
ح نة اللعبي وال أي والحصو على المعلواات
 -156يافل التشري الليتوا جلمي األاذاي احلق يف التابري ع القناعات حبرية .وال مياـ
ألــأع كحــال تقييــد كحريــات احلصــول علــس املالومــات والتابــري ع ـ القناعــات إال مبوجــب القــانون،
كحا ياون ذلق ضروريا حلماية صحة اإلنسان وارفه وكرامتـه وكحياتـه اخلاصـة وأ القـه أو محايـة
النظام الدستورع.
 -157وفيم ــا يتال ــق حبص ــول األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة عل ــس املالوم ــات ،مـ ـ امله ــم أن ن ــذكر
التشرياات الواردة يف القسم الفرعي مـ التقريـر ألشـأن املـادة  9مـ االتفاقيـة ،فضـالا عـ التـداألري
املنفــذة لتاــديل أليئــة املالومــات وفق ـ ا لالكحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة .ونشــري يف
ه ـ ــذا الص ـ ــدد إىل القـ ـ ـرار رق ـ ــم  480الص ـ ــادر عـ ـ ـ كحاوم ـ ــة مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا يف  18نيس ـ ــان/
أألري ـ ــل  ، 2003ألاملوافق ـ ــة عل ـ ــس قائم ـ ــة املتطلب ـ ــات الاام ـ ــة ملواقـ ـ ـ الس ـ ــلطات وا يئ ـ ــات الوطني ـ ــة
واحمللي ـ ــة عل ـ ــس ا ـ ــباة اإلنرتن ـ ــت ،ال ـ ــن تل ـ ــزم تل ـ ــق الس ـ ــلطات وا يئ ـ ــات ألتا ـ ــديل مواقاه ـ ــا عل ـ ــس
ا ـ ـ ــباة اإلنرتن ـ ـ ــت وفقـ ـ ـ ـ ا الكحتياج ـ ـ ــات األا ـ ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ـ ــة (اجلري ـ ـ ــدة الرمسي ـ ـ ــة ،2003
رقم 1739-38؛  ،2009رقم . 6976-154
 -158واعتمـ ــد ق ـ ـرار كحاوم ـ ــة مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا الص ـ ــادر يف  3كحزيران/يوني ـ ـه  2009ألرن ـ ــامج
اس ــتذدام لغ ــة اإلا ــارة الليتواني ــة و ــدمات ترمجته ــا الش ــفوية للف ــرتة ( 2012-2009اجلري ــدة
الرمسي ــة ،رقـ ــم  ، 2844-70ال ـ ـذع يا ــى أل ـ ـدمج الصـ ــم يف اجملتم ـ ـ وأيض ـ ـا احلـ ــد م ـ ـ ت ـ ـراألطهم
االجتمــاعي .ويثــل لغــة اإلاــارة ،وفقـ ا للربنــامج ،الوســيلة الرئيســية للتواصــل والتوصــل ألاملالومــات
ـا
ونقلهــا يف جمتم ـ الصــم ،ألوصــفه أقلي ـة لغوي ـة .ويقتضــي تنفيــذ التــداألري يف إطــار الربنــامج حتسـ َ
مفردات لغة اإلاارة الليتوانية ،وتطوير البحوث ذات الصلة هبا ،وتـدريب البـاكحثا فيهـا ،وإعـداد
القوامي املتذصصة فيها ونشرها ،وتازيز املوارد املنهجية ملدار الصم ،وإعداد ألرامج تاليم لغـة
اإلاارة الليتوانية للمذتصـا الـذي يقومـون ألتقـدمي اخلـدمات الاامـة ومرتمجـي لغـة إاـارة ،وتنظـيم
دورات تـدري لغــة اإلاـارة الليتوانيــة ملرتمجيهــا وملـر الصــم ،وضــباط الشـرطة و ــدمات ماافحــة
احلرائق واإلنقاذ احلاومية ،والاـاملا يف جمـال الرعايـة الصـحية واأل صـائيا االجتمـاعيا ،وأفـراد
أســر الصــم وغـريهم مـ أفـراد اجملتمـ  .وتطــور أيضـا وظــائف وأنشــطة مركــز املؤسســة الاامــة لالــوم
ترأليــة الصــم هبــدب حتويلــه إىل مركــز للمســاعدة املنهجيــة يقــوم ألتنظــيم ألـرامج تازيــز تأهيــل مرتمجــي
لغة اإلاارة.
 -159وتتــوفر لــدى ليتوانيــا خســة مراكــز لرتمجــة لغــة اإلاــارة (توجــد يف فيلنيــو  ،وكاونــا ،
وكاليبيدا ،وألانيفيزي  ،واياولياع  ،ولوزارة الضمان االجتماعي والامل كحقـو وواجبـات نامجـة
ع ـ امللايــة فيمــا يتالــق ألتلــق املراكــز .ويقــدم كــل مركــز م ـ مراكــز ترمجــة لغــة اإلاــارة ــدمات
الرتمجة إلقليما اثنا وللصم املقيما فيهما .وقد ألدأ منذ عام  2012تنفيـذ مشـاري اسـتثمارية
لتاديل أرألاة مراكز لرتمجة لغة اإلاارة (يف كاونـا  ،وكاليبيـدا ،وألـانيفيزي واـياولياع  ،ألتمويـل
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مـ ـ الص ــناديق ا يالي ــة لالحت ــاد األورو  .وسيذص ــص مبلـ ـ  5.88ملي ــون ليت ــا ليتواني ــة لتنفي ــذ
املشــاري املــذكورة .وتقــدم كحاليــا ــدمات ترمجــة لغــة اإلاــارة يف ليتوانيــا للصــم ألشــال فــردع ،يف
كح ــا س ــيما تنفي ــذ املش ــاري االس ــتثمارية م ـ ت ــوفري ــدمات جدي ــدة يام ــا ،وه ــي ترمج ــة لغ ــة
اإلاارة م الل الفيديو .وسيبدأ توفري دمات ترمجة لغة اإلاارة م الل الفيديو يف أوا ر
عام  2013مبساعدة م الصناديق ا يالية لالحتـاد األورو  ،ممـا سـيازز إماانيـات الوصـول إىل
دمات ترمجة لغة اإلاارة.
 -160ويف سيا تنفيذ اإلجراء  3.21م طة تنفيذ تداألري الربنامج الوطين ،اقتنيت ماـدات
لرتمجــة ال ـربامج التلفزيونيــة م ـ ــالل الاــرب النصــي املرئــي وســلمت إىل املؤسســة الاامــة إلذاعــة
وتلفزيــون ليتوانيــا الــوطنيا عــام  .2011وقــد اكتســبت امللايــة يف مقاألــل مبل ـ  299 400ليتــا
ليتوانية .وألالتايل ،سيوفر مستقبال قدر أكرب م ألرامج التلفزيون املرتمجة م الل الارب النصي
املرئي لألاذاي ذوع اإلعاقة السماية .وقـد ا تـريت الاـروب الـن سـترتجم مـ ـالل الاـرب
النصي املرئي م أ ذ راء األاذاي ذوع اإلعاقة السماية ألاا االعتبار.

 -161وت ـنص الفق ــرة ( 9م ـ امل ــادة  5م ـ قــانون إذاع ــة وتلفزي ــون ليتوانيــا ال ــوطنيا (اجلري ــدة
الرمسية  ،1996رقم 2319-102؛  ،2005رقم  5639-153علس وجوب أن تنتج إذاعة
وتلفزي ــون ليتواني ــا (املش ــار إليهم ـا فيم ــا يل ــي ألاس ــم إذاع ــة وتلفزي ــون ليتواني ــا عروض ـا أو أل ـرامج
صصة لألاذاي ذوع اإلعاقة السماية أو البصرية .وينفذ هذا احلام م الل القيام ألرتمجة
ال ـربامج املبثوثــة إىل لغ ــة اإلاــارة .وق ــد ألــد التلفزيــون الليت ـوا  ،ــالل الف ــرتة ،2009-2008
الربامج املرتمجة إىل لغـة اإلاـارة لفـرتات تـرتاو ألـا  5و 6سـاعات كـل أسـبوا ،وهـي تتـألف مـ
األ بار والاروب املستضافة املذتارة م قبل األاذاي ذوع اإلعاقة أنفسـهم .وألفاـل اخنفـاب
التمويــل يف مــتم عــام  ،2009أصــبحت تـبَ ـد ثالثــة أل ـرامج إ باريــة مرتمجــة إىل لغــة اإلاــارة يف
األسبوا فقا .وتـبَد أيض ا الربامج املتالقة ألاالنتذاألات الربملانية واحمللية ،و طـاب الـرئي املوجـه
للربملان واأل بار الااجلة (كما كحدث يف كحالة التسونامي الذع اهدته الياألـان  ،وأيضـا الـربامج
املذصصة لألاذاي ذوع اإلعاقة .ويثل اإلذاعة واسطة اإلعالم املتاكحة أكثر لألاذاي ذوع
الااهــات البصــرية .وتبــد دطــة اإلذاعــة الليتوانيــة كالســياا ألرناجمــا اصــا ألاألاــذاي ذوع
اإلعاقة وذوع الااهات البصرية واملافوفا ،فضالا ع ألرامج أ رى تاـى ألتاريـف اجلمهـور ألوجـه
عام ألاملواضي ذات الصلة حبياة األاذاي ذوع اإلعاقة.

 -162وتتــوفر يف ليتوانيــا املاتبــة الليتوانيــة للمافــوفا ،الـن تاــرب ألأهــدافها ووظائفهــا الالئحــة
املتالقـة هبــا املاتمــدة مبوجــب األمـر رقــم  IV-289الصــادر عـ وزيـر الثقافــة جلمهوريــة ليتوانيــا يف 8
أيار/مــايو ( 2007اجلريــدة الرمسيــة  ،2007رقــم  ، 2062- 53وهــي :مــنأ املافــوفا وذوع
الااه ــات البص ــرية كحق ــو وف ــري البح ــد عـ ـ املالوم ــات والوث ــائق واحلص ــول عليه ــا عل ــس ق ــدم
املساواة م غريهم ،واستغالل دمات املاتبة ،والدراسة ،والتواصل ،واملشـاركة يف احليـاة الثقافيـة
مش ــاركة كاملـ ـة ومارف ــة ال ـرتاث الـ ـوطين الليتـ ـوا وأيض ـا الـ ـرتاث الا ــاملي .وتش ــمل امله ــام الرئيس ــية
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للماتبة نشر الاتب واجملالت واملنشـورات اإلعالميـة يف أاـاال ت َسـهل االطـالا عليهـا مـ قبـل
املافوفا وذوع الااهات البصرية.
 -163وتـنظم املاتبــة الليتوانيــة للمافــوفا علــس اــال نظــام ماتبــة مــدمج يتــألف مـ املاتبــة
املركزيــة يف فيلنيــو وخســة فــروا يف مــدن أ ــرى .وميا ـ تســليم الاتــب للق ـراء يف املنــازل وع ـ
طريــق الربيــد .وقــد أنشــئت مراكــز اخلدمــة املتذصصــة يف املاتبــات الاامــة وأيضـا يف فـروا الراألطــة
الليتوانيــة للمافــوفا .وفضـالا عـ ذلــق ،تــؤدع املاتبــة وظــائف مركــز يـوفر املالومــات واألنشــطة
املنهجية للمافوفا وذوع الااهات البصرية وينظم ،يف سـيا ا تصاصـه ،نـدوات تازيـز التأهيـل
يف موض ـ ــوا الام ـ ــل مـ ـ ـ األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة وأيضـ ـ ـا امل ـ ــؤيرات للمتذصص ـ ــا يف ا ـ ــؤون
املاتبات .ويوجد ألاملاتبة قسم متذصص يف علم الامس ومتحف ليتوانيا لتاريخ املافوفا ،وهو
يشــج األنشــطة اإلألداعيــة للمافــوفا وذوع الااهــات البصــرية ،وجيمـ مــا كتــب عـ املافــوفا
وينظم الفااليات الثقافية والتاليمية .وألوس موظفي املاتبـة وعمالئهـا اسـتذدام ماـدات التاـديل
اخلاصــة ،مثــل مازج ـات الصــوت ومــا اــاهبها .أمــا ألالنســبة لألاــذاي ذوع الااهــات البصــرية،
فتنشــر املاتبــة الليتوانيــة للمافــوفا املنشــورات ألطريقــة ألريــل (مــا يقــارب  27منشــورا يف الســنة ،
والاتب السماية (كحوايل  250كتاألا يف السـنة واجملـالت (كحـوايل  16جملـة يف السـنة  ،والاتـب
السـماية املســجلة مـ األاــاال الرقميــة (كحـوايل  200كتاألـا يف الســنة  ،واملطبوعــات املتذصصــة
يف علم الامس املطبوعة ألشال عاد ،لا حبجم أكرب (كحوايل  3إىل  5مطبوعات يف السنة .
 -164وألاد إيام مشروا املاتبة االفرتاضية للمافـوفا ،سـتاد  6 000صـفحة مـ النصـوي
املمســوكحة ضــوئيا ،وستنشــر عشـرة منشــورات ماــدة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة البصـرية مـ ــالل
اال دايسـي (نظـام املالومـات املتاكحـة رقميـا  ،اجلديـد ألالنسـبة لليتوانيـا .وألالنسـبة لألاـذاي
ذوع اإلعاقــة البص ـرية ،ســتادل البيئــة م ـ ــالل نظــام إيلفــي إلدارة املنشــورات اإللارتونيــة،
الذع سيطور يف سيا تنفيذ مشروا املاتبة اإللارتونية للمافـوفا املمـول مـ قبـل الصـندو
األورو للتنمية اإلقليمية وامليزانية احلاومية جلمهوريـة ليتوانيـا ،والـذع سـياون مبثاألـة نظـام مركـزع
جلم وإدارة ومااجلة وحتليل وتوفري الاتب السماية واجملالت ،ونظـام دايسـي للمالومـات املتاكحـة
رقميـ ـا ،واملنش ــورات النصـ ـية وغريه ــا مـ ـ منش ــورات املالوم ــات الرقمي ــة ملتلق ــي اخلدم ــة مـ ـ ذوع
الااهـ ــات البص ـ ـرية .وسيشـ ــمل النظـ ــام منتجـ ــات تاـ ــون متاكحـ ــة يف دفوظـ ــات املاتبـ ــة الليتوانيـ ــة
للمافــوفا وأيضـا تلــق املطــورة يف ســيا املشــروا واملقدمــة مـ قبــل الراألطــة الليتوانيــة للمافــوفا
وذوع الااهــات البصـرية أو مـ قبــل غريهــا مـ النااـري  .وســوب يتــا النظــام لألاــذاي ذوع
الااهات البصرية يف منتصف عام  .2012وتستذدم دمات املاتبة الليتوانية للمافوفا ،الن
أنشئت م قبل وزارة الثقافة ،م قبل  2 981اذص ا م ذوع اإلعاقة البصرية .وقـد أصـدرت
املاتبة عام  2010ما جمموعه  5641وثيقة ألطريقة ألريل و 166 052وثيقة صوتية.
 -165ويف ســيا تنفيــذ مشــروا ســاي ا وراء تقــدم املاتبـات للفــرتة  ،2011-2008قــدمت
للماتبــات الاامــة أجهــزة الامبيــوتر اجملهــزة ألربجميــة ج ـاوز اخلاص ـة ،تيس ـريا الاــتغال الــزوار م ـ
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ذوع الااه ــات البصـ ـرية عل ــس الامبيوتر/اإلنرتن ــت .ويش ــمل املش ــروا مب ــادرات لتازي ــز اس ــتذدام
املاتبـات الاامــة وأجهــزة الامبيــوتر مـ قبــل ذوع الااهــات البصـرية ،فالـس ســبيل املثــال ،نظمــت
عام  2009محلة تستهدب األاذاي ذوع اإلعاقة البصرية مسيت فتأ اإلنرتنت علس املاتبة
تســتهدب تشــجي ذوع الااهــات البصـرية علــس أن يصــبحوا أكثــر نشــاطا يف اســتذدام اإلنرتنــت
لتلبيـ ــة اكحتياجـ ــامم اليوميـ ــة ويارف ـ ـوا أكثـ ــر املاتبـ ــات الاامـ ــة الـ ــن تـ ــوفر دطـ ــات الامـ ــل اخلاصـ ــة
ألاألاذاي ذوع اإلعاقة البصرية .وقام أمناء املاتبات ،الل احلملة ،ألاالتصال ألاملشاركا م
ذوع اإلعاقــة البصـرية مـ ــالل داضـرات النظــام املبااــر .وقــد علــم املشــاركون مـ ــالل تلــق
احملاض ـرات أل ـالفري اجلديــدة الــن تتيحهــا أجهــزة الامبيــوتر واإلنرتنــت يف املاتبــات وحتــدثوا إىل
املذتصــا الــذي قــدموا ــم تفس ـريات وإجاأل ـات علــس األســئلة املتالقــة أل ـإجراءات تــوفري الوســائل
التقنية ،كما قدموا م املشورة يف جماالت الامل والتاليم والرتفيه والصحة.
 -166وقــد ألينــت نتــائج دراســة استقصــائية أجريـت يف صــفوب أعضــاء جمموعــات مســتذدمي
اإلنرتنت ذع الوصول الاـام يف سـيا تنفيـذ مشـروا سـايا وراء تقـدم املاتبـات تسـجيل حتسـ
يف ظ ــروب زي ــارة املاتبـ ـات يف امل ــدن واس ــتغالل ــدماما مـ ـ قب ــل األا ــذاي ذوع اإلعاق ــات
البدنية/البصـرية .فقــد أصــبأ زوار املاتبــة الــذي ياــانون مـ اإلعاقــة أكثــر نشــاطا وأكثــر جـرأة يف
استغالل الفري الواسـاة النطـا الـن تتيحهـا اـباة اإلنرتنـت ،ألـالرغم مـ كـون اسـتغالل دمـة
اإلنرتنت ذع الوصول الاام ما زالت تطر مشاالا يف صفوب أعضاء هذه اجملموعـة االجتماعيـة
يف املنـ ــاطق الريفيـ ــة .وتبـ ــا نتـ ــائج الدراسـ ــة االستقصـ ــائية أن اجملموعـ ــة األكثـ ــر نشـ ــاطا م ـ ـ ألـ ــا
مستذدمي دمات املاتبة و دمة الوصـول إىل اإلنرتنـت هـي جمموعـة األاـذاي ذوع اإلعاقـة
الاقلية ،الذي يقضون وقتا كثريا يف املاتبة ،راألطا ألذلق عالقات اجتماعية م مـوظفي املاتبـة
وزوار املاتبة اآل ري الذي يارفو م.
 -167ويف ماــرب احل ـديد ع ـ إماانيــة الوصــول إىل البيئــة املاديــة تيس ـريا لوصــول األاــذاي
ذوع اإلعاق ــة إىل اخل ــدمات ،جتـ ـدر اإلا ــارة إىل أن مب ــا املت ــاكحف واملاتب ــات الليتواني ــة تا ــدل
تــدرجييا وفقـا الكحتياجــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة كحـ يـيَســر ــم الوصــول إىل املبــا والتحــر
دا لها ألراكحـة .ويـذكر يف هـذا الصـدد أن الدولـة تـوفر التمويـل اجلزئـي إلعـادة هيالـة املبـا ذات
الطاأل الثقايف الذع يشمل ،قدر اإلماان ،تركيب املنحدرات واملصاعد ،وما إىل ذلق.
 -168ويف ســيا تنفيــذ مشــروا ســاي ا وراء تقــدم املاتبـات للفــرتة  ،2011-2008عــدلت
مدا ل املاتبات الاامة (تركيب املنحدرات ،توسي املمـرات  ،لتماـا األاـذاي ذوع اإلعاقـة
م ـ ـ التحـ ــر دا ـ ــل املاتبـ ــات دون قيـ ــود :ركب ـ ـت املصـ ــاعد م ـ ـ أجـ ــل الوصـ ــول إىل املسـ ــتويات
األ رى ،ووسات املمرات ألا رفوب الاتب ،وما إىل ذلق .ويقدم الاديد مـ املاتبـات دمـة
التوص ــيل اجمل ــا اعتب ــارا الكحتياج ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة احلركي ـة .وخيط ــا متح ــف البح ــر
الليتـوا إلد ــال نظــام إيايــدو الفريــد مـ نوعــه يف ليتوانيــا عــام  ،2012والـذع مـ اــأنه أن
مياـ الزائـري م ـ أن جي ـدوا طـريقهم دا ــل املبــى وحيصــلوا علــس مجيـ املالومــات املطلوألــة ألشــأن
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متح ــف البح ــر الليتـ ـوا وكح ــوب الـ ـدالفا ألاس ــتامال ا ــاتف ال ــذكي .وس ــيادل ه ــذا التطبي ــق
لألاذاي املصاألا ألإعاقة ألصرية.
 -169ويــنأ التقنيــات الرقميــة املزيــد مـ الفــري لتقــدمي اخلــدمات الثقافيــة ذات اجل ـودة الااليــة
لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة .وق ــد أطلقـ ـت س ــتة مش ــاري رئيس ــية لرقمن ــة الـ ـرتاث الثق ــايف الليتـ ـوا
عـ ــام  2009هبـ ــدب ض ـ ـمان الوصـ ــول إىل امل ـ ـواد املذزنـ ــة يف ماتبـ ــات البلـ ــد ودفوظاتـ ــه ومتاكحف ـ ـه
ودفوظ ــات الـ ـرتاث الس ــماي والبص ــرع مـ ـ ــالل اإلنرتن ــت ،أع الوص ــول إىل الات ــب وامللف ــات
واملذطوطــات وامللصــقات ،وأعمــال الرســم والفنــون التذطيطي ـة ،والصــور احملفوظــة ،ومــا إىل ذلــق.
كما تـ َاـدل اخلـدمات الاامـة املطـورة عنـد تنفيـذ مشـاري الرقمنـة وفقـا الكحتياجـات األاـذاي ذوع
اإلعاقة :تطور تطبيقات اصة ألاألاذاي ذوع اإلعاقة يا م زيـادة احلجـم وتاطـس إراـادات
ألش ــأن اس ــتذدام احملت ــوى الرقم ــي الن ــاتج م ـ ــالل ا ــباة اإلنرتن ــت ،مم ــا ميا ـ األا ــذاي ذوع
اإلعاقة م الوصول إىل احملتوى الرقمي لألغراب الرتفيهية والتاليمية دون أن يربكحوا مناز م.
 -170وألدأ عام  2005تطوير نظـام مالومـات اـامل إلعـادة تأهيـل األاـذاي ذوع اإلعاقـة
وإدمــاجهم تنفيــذا للتـدألري  2.2ألنــاء وتقــدمي قاعــدة أليانــات إلعــادة التأهيــل واإلدمــاج الشــاملا
يف س ــيا الربن ــامج ال ــوطين إلدم ــاج األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة اجتماعي ـا للف ــرتة 2012-2003
(اجلري ــدة الرمسي ــة  ،2002رق ــم  ، 2335-57املاتم ــد مبوج ــب القـ ـرار رق ــم  850الص ــادر عـ ـ
كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف  7كحزيران/يوني ــه  .2002وم ــدب قاع ــدة أليان ــات نظ ــام املالوم ــات
الش ــامل إلع ــادة تأهي ــل األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة وإدم ــاجهم إىل املس ــاعدة عل ــس إع ــداد ومجـ ـ
ومنهج ــة وتوزيـ ـ أكح ــدث املالوم ــات املتذصص ــة ألش ــأن األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة وأيضـ ـا ألش ــأن
اخلـ ـ ــدمات والوكـ ـ ــاالت واألدوات املتاكحـ ـ ــة ـ ـ ــؤالء األاـ ـ ــذاي يف جمـ ـ ــاالت الصـ ـ ــحة والضـ ـ ــمان
االجتم ــاعي والتال ــيم والال ــوم والتوظي ــف ،وتيس ــري الوص ــول إىل البيئ ــة والثقاف ــة والرياض ــة وم ــا إىل
ذلــق .ويــنأ قاعــدة البيانــات أيض ـ ا للمؤسســات وا يئــات واملنظمــات الــن ال تتــوفر علــس قواعــد
البيانــات اخلاصــة هب ـا فرصــة الســتذدام مواردهــا وإعــالم اجلمهــور .وقــد عــدلت قاعــدة البيانــات
لألاــذاي ذوع اإلعاقــات املذتلف ــة .وميا ـ الوص ــول إىل املالومــات املتالق ــة ألقاعــدة البيان ــات
ألسـهولة وجمانـا .ويتجلـس ا ــدب الرئيسـي مـ نظـام املالومــات الشـامل إلعـادة تأهيـل األاــذاي
ذوع اإلعاقة وإدماجهم يف ألناء قاعدة أليانات ميا الوصـول إليهـا علـس اإلنرتنـت يف مجيـ أوـاء
الا ــا عل ــس أس ــا مب ــدأ التص ــميم املالئ ــم للجميـ ـ وألوس ــاها ختـ ـزي املالوم ــات ذات الص ــلة
ألاألاذاي ذوع اإلعاقة اجملددة ألانتظام والتاامل م قضايا إعادة التأهيل واإلدماج.
 -171أمــا فيمــا خيــص تالــيم الاــاملا يف اجملــال الثقــايف ،فقــد نظــم املركــز الليتـوا لتازيــز تأهيــل
الااملا يف اجملال الثقايف مهنيا دورات تأهيل ألشأن موضوا الامل م األاذاي ذوع اإلعاقـة.
وكان كحوايل  50مـ الاـاملا يف اجملـال الثقـايف حيضـرون ألرنـامج التـدريب كـل عـام .وألاـد إغـال
املركــز ،تقــدم وزارة الثقافــة كحاليــا ــدمات تازيــز تأهيــل الاــاملا يف اجملــال الثقــايف (مبــا يف ذلــق
تنظيم الندوات ألشأن املواضي املذكورة .
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 -172وق ــد ا ــار الا ــاملون يف متح ــف البح ــر الليتـ ـوا  ،ألالتا ــاون مـ ـ مرك ــز منهجي ــة الام ــل
االجتمــاعي ملركــز مؤسســة امليزانيــة كاليبيــدو الكســتوي اخلــاي ألاألاــذاي ذوع اإلعاقــة يف
ألـرامج لتازيــز تأهيــل األ صــائيا االجتمــاعيا ــالل الفــرتة 2011-2006؛ كمــا قــاموا ألإلق ـاء
احملاضـ ـرات وإجـ ـراء الت ــداريب الامليـ ـة ( ع ــالج الـ ـدالفا املوج ــه لألطف ــال ذوع اإلعاق ــة الاقلي ــة
والنفسية ؛ عالج الدالفا املوجه لألطفال ذوع اإلعاقات املذتلفة .
 -173ويف سـ ــيا تنفيـ ــذ ألرنـ ــامج التالـ ــيم م ـ ـ أجـ ــل أللـ ــو جمتم ـ ـ املالومـ ــات  ،قامـ ــت وزارة
الرتأليـ ــة والتالـ ــيم والالـ ــوم ألتزويـ ــد املـ ــدار مباينـ ــات الامبيـ ــوتر التاليميـ ــة وألـ ــاألدوات الـ ــن تيسـ ــر
كحص ــول األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة عل ــس املالوم ــات .وينف ــذ ألرن ــامج تزوي ــد امل ــدار ألاحل ــافالت
الص ــفراء عل ــس أس ــا س ــنوع ،كحي ــد اا ـ ـرتيت  48كحافل ـ ـة اص ــة ألاألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة
ـ ـ ــالل الف ـ ـ ــرتة  .2011-2011وق ـ ـ ــد ص ـ ـ ــي ألرن ـ ـ ــامج تزوي ـ ـ ــد امل ـ ـ ــدار ألاحلـ ـ ـ ـافالت الص ـ ـ ــفراء
للف ــرتة ( 2017-2013متطلب ــات التمويـ ـل األوليـ ـة 3 :مالي ــا ليت ــا ليتواني ــة  .وستش ــرتى وفقـ ـ ا
للذطة  15كحافلة صفراء لنقل األاذاي ذوع اإلعاقة وستوزا الل فرتة تنفيذ الربنامج .كما
حتس منهجية كحساب ما يسمس سلة التلميذ كـل سـنة ،ورفاـت أيضـا قيمـة سـلة التالميـذ مـ
ذوع االكحتياج ــات اخلاص ــة كحي ــد عرف ــت زي ــادة ألنس ــبة  35يف املائ ــة م ـ وجه ــة نظ ــر إكحص ــائية
ألاملقارنة م سلة التلميذ يف مدار التاليم الاـام .وحتسـ أيضـ ا إماانيـة االلتحـا ألـالتاليم أكثـر
م ـ ــالل تا ــديل الات ــب املدرس ــية مل ــدار التال ــيم الا ــام ،وتط ــوير الوس ــائل التاليمي ــة اخلاص ــة
وحتسا كفاءات املالما.
 -174وخيضـ الوصــول إىل املالومــات إىل أكحاــام الفقـرات  1و 2و 3مـ املــادة  5مـ قــانون
كحق ــو املرض ــس والتا ــويض عـ ـ الض ــرر ال ــذع يلح ــق ألص ــحتهم :حي ــق للمـ ـريض احلص ــول عل ــس
مالوم ــات ألشـ ــأن اخل ــدمات الـ ــن تق ــدمها مؤسسـ ــات الرعاي ــة الصـ ــحية ،وأس ــاارها وإماانيـ ــات
اس ــتذدامها .وحي ــق للمـ ـريض احلص ــول عل ــس مالوم ــات ألش ــأن أ ص ــائي الرعاي ــة الص ــحية ال ــذع
س ــيزوده ـ ـدمات الرعاي ــة الص ــحية (االس ــم ،اللق ــب ،املوقـ ـ  ،وألش ــأن مؤهالتـ ـه املهني ــة .وحي ــق
للم ـريض الــذع يــديل ألوثــائق هويتــه الشذصــية احلصــول علــس املالومــات ألشــأن كحالتــه الصــحية،
وتش ــذيص مرضـ ـه وط ــر الا ــالج أو الفح ــص األ ــرى املطبق ــة يف مؤسس ــة الرعاي ــة الص ــحية أو
املاروفة لدى الطبيب ،واملذاطر احملتملة واملضاعفات واآلثار اجلانبية ،وحتديد الاالج وغريهـا مـ
الظروب الن قـد تـؤثر علـس قـرار املـريض قبـول أو رفـض الاـالج املقـرت  ،فضـالا عـ عواقـب ذلـق
الــرفض .وجيــب علــس الطبيــب أن يـوفر للمـريض املالومــات املــذكورة يف اــال مفهــوم ،مـ مراعــاة
سنه وكحالته الصحية وار املصطلحات الطبية اخلاصة.
 -175ويف ســيا تنفيــذ التـدألري  6-4مـ طــة تنفيــذ تــداألري الربنــامج الــوطين حتليــل إماانيــة
تقدمي املالومات الاامة لألاذاي الذي ياانون م اإلعاقة البصرية الشديدة يف أااال اصـة
(ألريــل ،أو زي ــادة احلجــم أو الش ــال اإللاــرتو  ،وم ــا إىل ذلــق يف مؤسس ــات الرعايــة الص ــحية
الاامــة  ،تقــوم وزارة الصــحة خلم ـ املالومــات م ـ البلــديات ألشــأن إماانيــات تقــدمي املالومــات
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الاامـة يف أاـاال اصــة لألاـذاي الـذي ياــانون مـ اإلعاقـة البصـرية الشـديدة يف املؤسســات
ال ــن تق ــدم ــدمات الرعاي ــة الص ــحية للمرض ــس ال ــدا ليا .وس ــيجرى حتلي ــل ا ــامل وس ــتتذذ
الق ـرارات املناســبة ألشــأن حتســا إمااني ـات كحصــول األاــذاي ذوع اإلعاقــة البص ـرية الشــديدة
علس املالومات يف مؤسسات الرعاية الصحية الشذصية ،وفق ا للبيانات الواردة.

المادة 22
احل ام الخصوصية
 -176تار الصاو الدولية (االتفاقية األوروألية حلماية كحقو اإلنسان واحلريات األساسية،
والاهــد الــدويل اخلــاي ألــاحلقو املدنيــة والسياســية ،وميثــا االحتــاد األورو للحقــو األساســية
كحقو األاذاي ،مبا يف ذلق كحقو األاذاي ذوع اإلعاقة ،يف احلياة اخلاصة ،الذع تافله
مجهورية ليتوانيا .وتار املادة  21مـ الدسـتور مبـدأ السـالمة الشذصـية ،إذ تـنص علـس أنـه جيـب
أن حتم ـس كرامــة اإلنســان مبوجــب القــانون ،كمــا تــنص علــس كحظــر التاــذيب وإحلــا األذى البــد
ألاإلنس ــان ،واملس ــا ألارامت ــه ،ومااملت ــه ألقس ــوة ،وأيضـ ـا ف ــرب الاقوأل ــات القاس ــية ،وحتظ ــر إجـ ـراء
التجارب الالمية والطبية علس اإلنسان دون علمه وموافقتـه احلـرة .وحتـدد املـادة  24-2مـ القـانون
املد وفق ا لذلق أكحاام محاية ارب الشذص وكرامتـه .وتـنص املـادة  22مـ الدسـتور علـس عـدم
جـواز انتهــا كحرمــة احليــاة اخلاصــة لإلنســان :حيمــي القــانون واحملـاكم مـ التــد ل التاســفي أو غــري
القـ ــانو يف احليـ ــاة اخلاصـ ــة والاائليـ ــة وم ـ ـ انتهـ ــا الشـ ــرب والارامـ ــة .وللمراسـ ــالت الشذصـ ــية،
واملااملات ا اتفية ،ورسائل التلغراب ،وغريها م االتصاالت كحرمتهـا .وال مياـ اسـتقاء املالومـات
ألشأن احلياة اخلاصة للشذص إال ألناء علس قرار مربر صادر ع احملامة ووفق ا للقانون.
 -177وقد وردت األكحاام الدستورية ذات الصلة ألتفصيل يف املادة  23-2م القانون املـد
ال ـن تــنص علــس أن ـه ال جيــوز انتهــا كحرمــة احليــاة اخلاصــة للشــذص الطبياــي .وال جيــوز إعــالن
مالومات ع احلياة اخلاصة للشذص إال مبوافقته .وميا أن ينأ املوافقة ألاد وفاة الشذص م
قبل زوجـه وأوالده ووالديـه .ويشـمل انتهـا اخلصوصـية الـد ول ألصـفة غـري مشـروعة إىل املسـا
أو غريه م األماك وأيضا األراضي اخلاصة املسـيجة ،واملراقبـة غـري املشـروعة للشـذص ،وتفتـيش
الش ـ ــذص أو ممتلاات ـ ــه ألص ـ ــفة غ ـ ــري مش ـ ــروعة ،وانته ـ ــا سـ ـ ـرية املاامل ـ ــات ا اتفي ـ ــة الشذص ـ ــية،
واملراسالت املاتوألة أو غريها مـ املراسـالت واملـذكرات واملالومـات الشذصـية ،وإعـالن البيانـات
الصــحية الشذصــية للجمهــور يف انتهــا لإلج ـراءات الــن يــنص عليهــا القــانون ،وغــري ذلــق م ـ
اإلجراءات غري املشروعة .وحيظر مج املالومات ع احليـاة اخلاصـة لآل ـري يف انتهـا للقـانون.
ويشال إعالن وقائ احلياة اخلاصـة ،ولـو كانـت صـادقة ،ومراسـالت القطـاعا الاـام واخلـاي يف
انته ــا لإلجـ ـراءات املنص ــوي عليه ــا يف الفق ـرتا  1و 3مـ ـ امل ــادة  23-2مـ ـ الق ــانون امل ــد
ود ــول مس ــا الش ــذص دون موافقت ــه ،إال يف احل ــاالت ال ــن حي ــددها الق ــانون ،ومراقب ــة كحيات ــه
اخلاصة أو مج املالومات عنه يف انتها للقـانون ،فضـالا عـ األفاـال غـري القانونيـة األ ـرى الـن
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تنتهــق احلــق يف اخلصوصــية أساس ـا إلقامــة دعــوى قضــائية ألــالنظر لألض ـرار املادي ـة وغــري املاديــة
النامجة ع األفاال املذكورة.
 -178وتار املادة  24أيض ا مبدأ كحرمة املسـا الشذصـي .وال يسـمأ ألـد ول املنـزل دون
احلصــول علــس موافقــة مـ الشــذص املقــيم فيــه ،مــا ي ـؤذن ألـذلق مبوجــب قـرار مـ احملامــة أو
وفقـا لإلجـراءات الــن حيــددها القــانون كحــا ياــون ذلــق ضــروريا لضــمان النظــام الاــام ،مـ أجــل
إلقاء القبض علس جمرم أو احملافظة علس كحياة اإلنسان أو صحته أو ممتلااته.
 -179واملقصود هو أن مجي األكحاام الدستورية املذكورة تافل لال األاذاي ،مبـا يف ذلـق
لألاذاي ذوع اإلعاقة ،احلق يف احلياة اخلاصة وكحرمتها ،واحلق يف كحرمة البيت وكحق الشـذص
يف ارفه وكرامته.
 -180وجت ــدر اإلاـ ــارة فيمـ ــا يتالـ ــق ألس ـ ـرية احلال ــة الصـ ــحية وأليانـ ــات إعـ ــادة التأهيـ ــل اخلاصـ ــة
ألاألاذاي ذوع اإلعاقة إىل أن املادة  736-6م القـانون املـد  ،الـن تـنظم تقـدمي املالومـات
والوثائق الطبية للمرضس ،ين مقدم دمات الرعايـة الصـحية الشذصـية مـ القيـام ،دون موافقـة
املـ ـريض ،ألتق ــدمي مالوم ــات ألش ــأنه إىل األطـ ـراب الثالث ــة وياينهـ ـا مـ ـ احلص ــول عل ــس نس ــخ مـ ـ
السجالت الرمسية احملددة يف املادة  733-6م القانون املـد  .وإذا قـدمت تلـق املالومـات إىل
األطراب الثالثة م ذلق ،فيجوز تقدميها ألالقدر الذع ال يسبب أع ضـرر خلصوصـية املـريض أو
الطرب الثالد .وجيب أن تقدم املالومات ألشأن املريض يف احلاالت الن ينص عليها القانون.
 -181وخيض ـ اكح ـرتام اخلصوصــية لقــانون كحقــو املرضــس والتاــويض ع ـ الضــرر الــذع يلحــق
ألصــحتهم .وال مياـ انتهــا صوصــية املرضــس وفقـا ألكحاــام القــانون املــذكور .ومياـ أن جتمـ
املالومــات ألشــأن كحيــاة املرضــس مب ـوافقتهم وفقــا عنــدما ياــون ذلــق ضــروريا ألغ ـراب تشــذيص
املرب أو الاالج أو التمريض .وتسجل البيانات ع وجـود املـريض يف مؤسسـة الرعايـة الصـحية،
وكحالتـ ــه الصـ ــحية ،ووسـ ــائل التشـ ــذيص والاـ ــالج والتم ـ ـريض املسـ ــتذدمة يف السـ ــجالت الطبيـ ــة
للمريض ألالشال والنوا احملدد م قبل وزارة الصحة .وجيب كفالـة محايـة صوصـية املـريض عنـد
حتديــد اــال تلــق الوثــائق ودتواهــا واســتذدامها .كمــا جيــب أن تصــنف مجيـ املالومــات ألشــأن
وجــود املـريض يف مؤسســة الرعايــة الصــحية وعالج ـه ،وكحالتــه الصــحية والتشــذيص والتحــذيرات،
وغريها مـ املالومـات الشذصـية اخلاصـة ألـاملريض علـس أ ـا سـرية كحـ ألاـد وفاتـه .وحتـدد قـوانا
ليتواني ــا والتشـ ـرياات املاتم ــدة مـ ـ قب ــل وزي ــر الص ــحة إجـ ـراءات محاي ــة تل ــق املالوم ــات السـ ـرية.
وال مياـ تزويــد األطـراب الثالثــة ألاملالومــات السـرية إال مبوافقــة ماتوألــة مـ املـريض .وجيـوز تقــدمي
املالومــات السـرية لألاــذاي املشــاركا ألصــفة مبااــرة يف عــالج املـريض أو يف يريضـه أو الــذي
يقومــون ألفحــص صــحته دون موافقتــه فقــا عنــدما ياــون ذلــق ضــروريا وألالقــدر الــالزم حلمايــة
مصـاحله .ومياـ أن تقـدم املالومـات السـرية دون موافقـة املـريض إىل السـلطات الاامـة الـن ختو ـا
ق ـوانا ليتوانيــا احلصــول عل ـس املالوم ــات الس ـرية ألشــأن املرض ـس ألغ ــض النظــر ع ـ إرادم ـم ،وفق ـا
لإلجراءات الـن حيـددها القـانون .وعنـدما ياـون املـريض فاقـدا للـوعي و ميـنأ موافقتـه ،مياـ أن
62

GE.14-23205

CRPD/C/LTU/1

تقدم املالومات السرية ملمثله ،الزوج/الاشري ،الوالدي /اآلألاء ألالتبين أو األطفال الابار فقـا عنـد
الضرورة وألالقدر الضرورع حلماية مصا املريض.
 -182ويف سيا كفالة كحق املريض يف اخلصوصـية ،جيـب تطبيـق مبـدأ أولويـة مصـاحله ورفاهيتـه
علــس مصــا ورفاهي ـة اجملتم ـ  .ويااقــب ع ـ مج ـ املالومــات الس ـرية ألشــأن امل ـريض واســتذدامها
ألصورة غري مشروعة وفقا للتشرياات .وحيق للمريض احلصـول علـس التاـويض عـ األضـرار املاديـة
وغــري املاديــة .ويغطــي الفصــل الراأل ـ والاشــرون مـ القــانون اجلنــائي األنشــطة اإلجراميــة املمارســة
ضد صوصية الشذص (املـادة  165ألشـأن انتهـا كحرمـة منـزل الشـذص ألصـفة غـري مشـروعة،
واملادة  166ألشأن انتها كحرمة االتصاالت الشذصية ،واملادة  167ألشأن مج املالومات عـ
احليــاة اخلاصــة للشــذص ألصــفة غــري مشــروعة ،واملــادة  168ألشــأن الاشــف غــري املشــروا ع ـ
املالومات املتالقة ألاحلياة اخلاصة للشذص أو استذدامها  ،الن تنتج عنها املسؤولية اجلنائية.

المادة 23
احل ام البيت واألس ة
 -183تـنص املــادة  38مـ دســتور مجهوريـة ليتوانيــا علـس أن الــزواج ياقـد ألرتاضــي الرجـل واملـرأة
حبرية .وختض الاالقات املدنية ،مبا فيها إألرام الزواج ،ملبدأ املساواة وفقا للمادة  2-1م القانون
املـد  .ولـذلق فـالزواج جيـب أن ياقـد ألــا الرجـل واملـرأة (دون التفريـق ألـا األاـذاي األصــحاء
واألاــذاي ذوع اإلعاقــة مبحــض إرادمم ـا ،وفق ـ ا للمــادة  13-3م ـ القــانون املــد  .ويتجلــس
املايــار الرئيســي يف القــدرة علــس التابــري عـ اإلرادة احلــرة .ويشــال أع مديــد أو عنــف أو ــداا
سببا إلألطال الـزواج .واالسـتثناء الوكحيـد هـو عنـدما ال ياـون ألوسـ الشـذص إألـرام الـزواج ألسـبب
عدم قدرته علس التابري عـ إرادتـه كحـا ياـون قـد أعلـ عـ اناـدام أهليتـه القانونيـة مبوجـب قـرار
قضائي ائي .وهو يف هذه احلالة ال ميانه إألرام الزواج ألنه غري قادر علس التابري عـ إرادتـه ،ممـا
يتاــارب م ـ املبــدأ الطــوعي للــزواج .وال يشــال إعــالن اناــدام األهليــة القانونيــة للشــذص ســببا
لـبطالن الــزواج إال يف احلــاالت الـن مياـ أن يثبــت فيهـا أن الشــذص ال ميانـه فهـم ماــى أفاالــه
وال الس ــيطرة عليه ــا عن ــد إألـ ـرام ال ــزواج .وينبغ ــي اإلا ــارة يف نفـ ـ الوق ــت إىل أن امل ــرب الاقل ــي
للشذص أو أهليته احملدودة ال حيوالن دون إألرام الزواج.
 -184وال يوجد يف مجهورية ليتوانيا أع تشري حيظر إجناب األاـذاي ذوع اإلعاقـة لألطفـال
أو يقيــد كحقهــم يف ذلــق .وتــنص الفقــرة  1-2م ـ إج ـراءات إ ــاء احلمــل الــن يتضــمنها األمــر
رقم  50الصادر ع وزير الصحة يف مجهورية ليتوانيا يف  28كانون الثا /يناير ( 1994اجلريدة
الرمسيــة  ،1994رقــم  299-18علــس أنــه إذا كــان احلمــل يهــدد كحيــاة األم أو صــحتها ،جيــب
إ ــااه ألغــض النظــر عـ فــرتة احلمــل .وال يوضـ كحــد للحمــل إال عنــد وجــود طــر كحقيقــي يهــدد
اعتمد القرار قائمةَ األمراب والظروب الن قد مدد كحياة املرأة احلامل
صحة األم أو كحياما .وقد َ
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واجلن ــا وص ــحتهما (مب ــا فيه ــا االض ــطراألات النفس ــية للمـ ـرأة احلام ــل ،وأمـ ـراب أجه ــزة الش ــاور،
وأمراب اجلهاز الاصمل ،واألمراب االلتهاألية ،واألمراب الوراثية ،وما إليها .
 -185وقــد ورد كحاــم عــدم الســما ألالتــد ل يف جســم اإلنســان وإزالــة أجـزاء أو أعضــاء مـ
جسمه إال مبوافقتـه يف الفقـرة  2مـ املـادة  25-2مـ القـانون املـد جلمهوريـة ليتوانيـا (ورد هـذا
احلا ــم مـ ـ الق ــانون مبزي ــد مـ ـ التفص ــيل يف امل ــادتا  15و 17مـ ـ التقري ــر املتال ــق ألاالتفاقي ــة .
وعــالوة علــس ذلــق ،تــنص املــادة  17م ـ قــانون مجهوريــة ليتوانيــا حلقــو املرضــس والتاــويض ع ـ
الضرر الذع يلحق ألصحتهم علس أنه قبـل إجـراء الامليـة اجلراكحيـة املفتوكحـة و/أو الطفيفـة التوغـل
للمريض ،جيب احلصـول علـس موافقتـه املسـتنرية عليهـا .وجيـب أن يـنأ تلـق املوافقـة كتاألـة .وعنـد
احلصول علس املوافقة املستنرية علس الاملية اجلراكحية املفتوكحة و/أو الطفيفة التوغل ،ياون املريض
قد أألل ألشال كاب إذا تلقس اركحا ع ماهية الامليـة اجلراكحيـة املفتوكحـة و/أو الطفيفـة التوغـل،
وألــدائلها ،ونوعهــا ،وأهــدافها ،ومضــاعفاما املاروفــة واحملتملــة (اآلثــار غــري املرغــوب فيهــا  ،وغريهــا
م الظروب الن قد تؤثر علس قرار املريض قبول أو رفض الاملية اجلراكحية املفتوكحة و/أو الطفيفة
التوغل املقرتكحة ،وأيضا الاواقب احملتملة لرفضها.
 -186وتــنص الفقــرة  2مـ املــادة  161-3مـ القــانون املــد علــس أنـه حيــق للطفــل الاــيش مـ
والديــه ،وأن تــوفر لــه الرعايــة يف نطــا األســرة املتاونــة م ـ الوالــدي  ،والتواصــل ماهــم ،س ـواء كانــا
يايشان ماا أو منفصلا ع ألاضهما ،والتواصل م أقارألـه ،مـا يضـر ذلـق مبصـاحله .وقـد كـر
نفـ ـ احل ــق يف امل ــادة  23مـ ـ ق ــانون أساس ــيات محاي ــة كحق ــو الطف ــل (اجلري ــدة الرمسي ــة ،1996
رقم  ، 807-33الن تنص علس أنه حيق للطفل الايش م والديه أو ممثليه القانونيا اآل ري .
 -187وإذا كان الوالدان (األب أو األم ال يايشان م الطفل ألسـباب موضـوعية (ألفاـل املـرب
أو غ ــريه م ـ األس ــباب  ،وك ــان م ـ الض ــرورع أن حي ــدد املا ــان ال ــذع س ــيايش في ــه الطف ــل ،جي ــوز
للمحامة أن تقرر فصل الطفل ع والديه (األب أو األم  ،وفقا للفقرة  1م املادة  179-3مـ
القانون املد  .وإذا كانت ظـروب أكحـد الوالـدي فقـا غـري مواتيـة ،يف كحـا مياـ أن ياـيش الطفـل
م الوالد اآل ر الذع سيقوم ألرعايته ،يفصل الطفل ع الوالد ذع الظروب غري املواتية فقا.
 -188وإذا يؤد الوالدان (األب أو األم واجبامما املتالقة ألرعاية أطفا ما ،أو أسـاءا اسـتامال
ســلطتهما األألويــة ،أو عــامال أطفا م ـا ألقســوة ،أو أث ـرا ســلبا علــس أطفا مــا م ـ ــالل ســلو غــري
أ القــي أو عــدم االهتمــام هبــم ،جيــوز للمحامــة أن تــأمر ألتقييــد الســلطة األألويــة مؤقتـا أو إىل أجــل
غري ددد (فيمـا يتالـق ألـأع مـ الوالـدي  ،عمـال ألـالفقرتا  1و 2مـ املـادة  180-3مـ القـانون
املــد  .وتــأمر احملامــة ألتقييــد الســلطة األألويــة مؤقت ـا أو إىل أجــل غــري دــدد (فيمــا يتالــق أل ـأع م ـ
الوالدي م مراعاة الظروب اخلاصة الن تتطلب تقييـد السـلطة األألويـة .ومياـ أن تقيـد السـلطة
األألوية إىل أجل غري دـدد إذا اتضـأ للمحامـة أن الوالـدي (األب أو األم يلحقـان ضـررا هامـا
ج ــدا ألنم ــو الطف ــل أو ال يهتم ــان أل ــه عل ــس اإلط ــال  ،وال ينتظ ــر تغ ــري ه ــذا الوضـ ـ  .ويف مجيـ ـ
األكحوال ،ال ميا فصل الطفل ع والديه أو غري ا م املمثلا القانونيا رغما عنهما (املمثلا
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القانونيا إال يف كحاالت استثنائية ووفق ا لإلجراءات احملددة يف القوانا ،مبوجب قرار صادر ع
احملام ــة (كحا ــم  ،وإذا ك ــان فص ــل الطف ــل ض ــروريا (ملن ـ ط ــر يه ــدد كحيات ــه وص ــحته ،لض ــمان
اإلاراب عليه وترأليتـه ومحايـة مصـاحله األ ـرى املهمـة  .وهاـذا ،فـإن األكحاـام القانونيـة املـذكورة
تؤس ـ نظام ــا قانوني ـا ياف ــل عــدم فص ــل الطف ــل ع ـ والديــه ،س ـواء ك ــان أو يا ـ م ـ ذوع
اإلعاقة ،إال لألسباب املذكورة ويف احلاالت احملددة مبوجب القوانا.
 -189وللحيلولــة دون أن يوضـ يف املؤسس ـات األطفــال ذوو اإلعاقــة الــذي ال يقــدر والــداهم
علــس رعــايتهم ويا َفـ َـل كحصــو م علــس رعايــة ألديلــة يف نطــا األســرة الاــربى ،وإال ففــي نطــا
اجملتم ويف أليئة أسرية ،جتـدر اإلاـارة إىل أنـه ،مبوجـب املـادة  249-3مـ القـانون املـد  ،جيـب
أ ذ املبادئ التالية يف االعتبار عند إ ضاا أع طفل للوصاية/القوامة (سواء كان أو يا م
ذوع اإلعاقة  :منأ األولوية ملصا الطفل؛ منأ األولوية ألقارب الطفل ملمارسة الوصاية/القوامة
إذا كــان ذلــق يف مصــلحته؛ ممارســة الوصــاية/القوامة علــس الطفــل يف نطــا األســرة؛ عــدم فصــل
اإل وة واأل وات إال إذا كان ذلق الفا ملصا الطفل.
 -190وفيمــا يتالــق ألــاحلق يف ممارســة الوصــاية ،تــنص املــادة  269-3مـ القــانون املــد  ،الــن
تتضـم األكحاـام اخلاصــة ألـاحلق يف ممارسـة الوصــاية/القوامة علـس األطفـال ،علــس أنـه ال مياـ أن
ياـا كأوصــياء/قيما علــس األطفـال األاــذاي املالـ اناــدام أهليــتهم وأيضـا األاــذاي الــذي
ياــانون م ـ اإلدمــان املــزم علــس الاحــول ،أو الــذي يتاــاطون املذــدرات ،فض ـالا ع ـ املص ـاألا
ألـ ـاألمراب الاقلي ــة وغريه ــا ،ال ــذي اعتم ــدت ق ــائمتهم املؤسس ــة املـ ـأذون ـ ـا مـ ـ قب ــل احلاوم ــة
(األمـ ــر رقـ ــم  386الصـ ــادر ع ـ ـ وزيـ ــر الصـ ــحة يف مجهوريـ ــة ليتوانيـ ــا يف  17يوز/يولي ـ ـه 2001
ألاملوافقة علس قائمة األمـراب الـن ينـ تايـا األاـذاي كأوصـياء/قيما علـس األطفـال (اجلريـدة
الرمسية  ،2001رقم . 2373-64
 -191وجتــدر اإلاــارة ألشــأن التنظــيم القــانو ملؤسســة التبــين ألالنســبة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة
إىل أنــه وفقـ ا ملبــدأ املســاواة ،مياـ أن يتبــى األطفــال األاــذاي الابــار مـ كــال اجلنســا الــذي
تق ــل أعم ــارهم ع ـ  50س ــنة وال ــذي ه ــم عل ــس اس ــتاداد للتب ــين .وجي ــوز للمحام ــة يف احل ـاالت
االستثنائية أن تسمأ لألفراد األكرب سنا ألتبين األطفال (املادة  210-3م القانون املد  .أليد
أنــه ال ميا ـ للشــذص املال ـ ع ـ أنــه عــدمي األهليــة كليــا أو جزئيــا م ـ قبــل احملامــة أن ياــون
وصي ا/قيم ا علس الطفل أو أألا/أما له ألالتبين (املادة  210-3م القانون املد .
 -192وكما ذكر نفا يف املادتا  15و 17م التقريـر املتالـق ألاالتفاقيـة ،فيمـا يتالـق ألالتـداألري
املتذذة ملن التاقيم القسرع لألاذاي ذوع اإلعاقة ،ينبغي مالكحظة أن دستور مجهورية ليتوانيا
وقانو ا املد يافل احلق يف كحرمة اجلسم وسالمته.
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المادة 24
اللعليم
 -193تــنص املـادة  41مـ الدســتور علــس إلزاميـة التالــيم يف ليتوانيــا ألالنســبة لألاــذاي الــذي
يقل سنهم ع  16سنة .وهو جمـا يف مـدار التالـيم الاـام احلاوميـة والبلديـة واملـدار املهنيـة
والاليات .ويتا التاليم الاايل جلمي األاذاي كل كحسب قدراته الفردية .كما يافـل التالـيم
يف مدار التاليم الاايل احلاومية جمانا للطالب الناجحا.
 -194وتلزم املادة  4م قانون تاافؤ الفري مؤسسات التاليم والالـوم والتالـيم الاـايل ألفـرب
تاافؤ الفري .وجيب أن تاامل مؤسسات التاليم والالوم والتاليم الاايل األاذاي علس أسا
تاــافؤ الفــري ألــالنظر لســنهم ،أو مــيلهم اجلنســي ،أو إعــاقتهم ،أو أصــلهم الارقـي ،أو ديــنهم أو
ماتقدامم ،يف احلاالت التالية:
عن ــد قب ــول األا ــذاي يف م ــدار التال ــيم الا ــام وامل ــدار املهني ــة والالي ــات
(أ
ومدار التاليم الاايل ،وأيضا يف دورات زيادة التأهيل وإعادة التأهيل وغريها؛
(ب

عند منأ الطالب البدالت والقروب الطالألية؛

(ج

عند صياغة ألرامج التدري وإعدادها واملوافقة عليها وا تيارها؛

(د

عند تقييم املاارب.

 -195وجيـب أن تافــل مؤسســات الرتأليــة والالــوم والتالـيم الاــايل ،وأيضـا ا يئــات الــن تضــطل
أل ـربامج تالــيم الابــار ،كــل كحســب ا تصاصــه ،عــدم تضــم ال ـربامج التاليميــة والاتــب املدرســية
أكحااما تار التمييز أو تشج علس التمييـز علـس أسـا السـ  ،أو امليـل اجلنسـي ،أو اإلعاقـة،
أو الار  ،أو األصل الارقي أو الدي أو املاتقدات.

 -196ويف  17ذار/م ـ ـ ــار  ،2011اعتم ـ ـ ــد الق ـ ـ ــانون املا ـ ـ ــدل لق ـ ـ ــانون التال ـ ـ ــيم (اجلري ـ ـ ــدة
الرمسيــة  ،2011رقــم  ، 1804-38الــذع حي ـدد أهــداب التالــيم ،ومبــادئ نظام ـه ،وأساســيات
هيال نظامه ،واألنشـطة التاليميـة والاالقـات يف جمـال التالـيم ،وأيضـا التزامـات احلاومـة يف هـذا
اجملـ ـ ـال .وت ـ ــنص امل ـ ــادة  14مـ ـ ـ الق ـ ــانون امل ـ ــذكور عل ـ ــس أن الغ ـ ــرب مـ ـ ـ تال ـ ــيم التالمي ـ ــذ ذوع
االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة هــو مســاعدة التلميــذ علــس النمــو والــتالم وفقـ ا لقدراتــه واكتســاب
املســتوى التاليم ـي والتأهيــل م ـ ــالل االع ـرتاب ألقدرات ـه وتطويرهــا .وحتــدد جمموعــات التالميــذ
ذوع االكحتياج ــات التاليمي ــة اخلاص ــة وتقس ــم اكحتياج ــامم التاليمي ــة اخلاص ــة إىل دني ــا ومتوس ــطة
وعالية وعالية جدا وفقا لإلجراءات املنصوي عليهـا مـ قبـل وزيـر الرتأليـة والتالـيم والالـوم ،ووزيـر
الصحة ووزير الضـمان االجتمـاعي والامـل .وتاـدل ألـرامج التالـيم الاـام والتـدريب املهـين والتالـيم
الاــايل وفق ـ ا لالكحتياجــات التاليميــة للتالميــذ ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة .وتقــوم ألتالــيم
التالميــذ ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة مجيـ املــدار الــن تـوفر التالــيم اإللزامــي والشــامل،
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ومقـ ــدمو دمـ ــة التالـ ــيم اآل ـ ــرون ،ويف احل ـ ـاالت االسـ ــتثنائية ،املـ ــدار (األقسـ ــام املذصصـ ــة
للتالمي ــذ ذوع االكحتياج ــات التاليمي ــة اخلاص ــة .وياف ــل ذل ــق الق ــانون أيضـ ـا إمااني ــة التح ــا
التالمي ـ ـ ــذ ذوع االكحتياج ـ ـ ــات التاليمي ـ ـ ــة اخلاص ـ ـ ــة أل ـ ـ ــالتاليم :كحس ـ ـ ــب رغب ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدع التلمي ـ ـ ــذ
(األوصياء/القيما عليه يـ َما التلميذ مـ االلتحـا مبؤسسـة التالـيم قبـل املدرسـي ،أو مبدرسـة
التالــيم الاــام ،أو مبدرســة التــدريب املهــين أو ألــأع مدرســة أ ــرى أللدية/إقليميــة صصــة للتالميــذ
ذوع االكحتياجات التاليمية اخلاصـة .وتافـل إماانيـة االلتحـا ألـالتاليم أيضـا مـ ـالل تاـديل
البيئة املدرسية ،ألتقدمي املساعدة النفسية والرتألوية اخلاصة ،واالجتماعية الرتألويـة ،مـ ـالل تـوفري
امل ــدار اجمله ــزة ألالوس ــائل التقني ــة املس ــاعدة عل ــس التال ــيم والوس ــائل التاليمي ــة اخلاص ــة والوس ــائل
األ رى الن ينص عليها القـانون .ويـنأ للتالميـذ غـري القـادري علـس احلضـور إىل مـدار التالـيم
الاام ألسبب املرب الفرصة للدراسة يف منشأة الرعاية الصحية الدا لية أو يف املنزل.
 -197ويتا التاليم قبل املدرسي لألطفال مـ الـوالدة كحـ مركحلـة التالـيم قبـل االألتـدائي وفقـ ا
لقــانون التالــيم .وقــد اــرا يف إنشــاء جمموعــات احلضــانة الــن مياـ أن يلتحــق هبــا األطفــال ذوو
االكحتياجات التاليمية اخلاصة ألطلب م اآلألاء واألمهات .وكانت يف البلد  8مؤسسات للتاليم
قبــل املدرس ـي هبــا جمموعــات اصــة ألاألطفــال م ـ ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة الااليــة
والااليــة جــدا عــام ( 2012مـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف املقــام األول  .واــار  281طفــال
م ـ ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة الااليــة أو الااليــة جــدا يف أل ـرامج التالــيم قبــل املدرســي
واــار  114طفــال مــنهم يف أل ـرامج التالــيم قبــل االألتــدائي .وألل ـ عــدد اجملموعــات اخلاصــة الــن
تنفذ ألرامج التاليم قبل املدرسي يف البلد  169جمموعة ،يف كحـا أللـ عـدد اجملموعـات الـن تنفـذ
ألرنـ ــامج التالـ ــيم قبـ ــل االألتـ ــدائي  41جمموعـ ــة .وياـ ــا أغلـ ــب األطفـ ــال الـ ــذي يلتحقـ ــون هب ـ ـذه
اجلماعات م إعاقات تلفة األنواا والدرجات ألسبب االضطراألات الوراثية أو املاتسبة.
 -198ويام ا دب م ألرنامج تطـوير التالـيم قبـل املدرسـي وقبـل االألتـدائي للفـرتة 2013-2011
املاتمــد مبوجــب األمــر  V-350الصــادر ع ـ وزيــر التالــيم والالــوم يف مجهوريــة ليتوانيــا يف  1ذار/
مــار ( 2011اجلريــدة الرمسيــة  ،2011رقــم  1421-30واملشــروا احلاــومي تطــوير التالــيم
قب ــل املدرس ـي والتال ــيم قب ــل االألت ــدائي  ،املم ــول م ـ قب ــل الص ــندو االجتم ــاعي األورو ووزارة
التالــيم والالــوم يف مجهوريــة ليتوانيــا ،يف تازيــز إماانيــة االلتحــا ألــالتاليم قبــل املدرس ـي وجودتــه
وأيضا توفري املساعدة يف جمال التالـيم ،وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة .وتـروم األنشـطة املذطـا ـا
يف سيا املشروا ( 18مليون ليتا ليتوانيـة حتسـا التـد ل ـالل مركحلـة الطفولـة املباـرة وتقـدمي
املســاعدة الاافيــة يف جمــاالت التالــيم والــدعم االجتمــاعي و ــدمات الرعايــة الصــحية املذصصــة
لألطفــال و ألــائهم/األوصــياء علــيهم .وســيوفر املشــروا التمويــل الــالزم إلنشــاء مناصــب منســقي
التاــاون ألــا املؤسســات يف  20أللديــة .وم ـ املتوق ـ أن حيس ـ هــذا الت ـدألري وصــول األطفــال إىل
اخلــدمات والتالــيم مـ والدمــم إىل ألدايــة التالــيم اإللزامــي .ويتــو س الربنــامج املــذكور أيضـا تــوفري
التمويل التنافسي لتقدمي املساعدة يف جمال التالـيم املتنقـل يف البلـديات لألطفـال احملـدودع احلركـة
واألطفال املتذلس عنهم اجتماعي ا واألطفال ذوع اإلعاقة.
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 -199واعتمدت منهجية كحساب سـلة التلميـذ وختصيصـها عمـال ألـالقرار رقـم  1823الصـادر
ع ـ كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف  22ك ــانون األول/ديس ــمرب ( 2010اجلري ــدة الرمسي ــة ،2001
رق ـ ــم 2040-57؛  ،2009رق ـ ــم  . 7134-158وس ـ ــيغطي يوي ـ ــل جمموع ـ ــات التال ـ ــيم قب ـ ــل
املدرســي مــا ال يقــل عـ  20ســاعة يف األســبوا وفقـ ا للفقـرتا  12و 13مـ املنهجيــة املــذكورة.
وتزيـد قيمـة سـلة التالـيم قبـل املدرسـي وقبـل االألتـدائي ألالنسـبة للطفـل ذع االكحتياجـات التاليميــة
اخلاص ــة حبـ ـوايل  35يف املائ ــة مقارن ــة ألاألطف ــال اآل ـ ـري املتالم ــا يف إط ــار ألـ ـرامج التال ــيم قب ــل
املدرسي وقبل االألتدائي .وال يساعد ذلـق علـس حتسـا إماانيـة االلتحـا ألـالتاليم قبـل املدرسـي
وجودتــه فحســب ،ولا ـ أيض ـ ا علــس ضــمان تازيــز الفااليــة م ـ أجــل ســالمة الطفــل وصــحته.
ويشــج الامــل ألالســلة علــس إنشــاء ريــاب األطفــال غــري احلاوميــة ،فض ـالا ع ـ إضــفاء الص ـبغة
القانونية علس رياب األطفال القائمة .وياـ السـلة ،كـأداة يف كحـدا ذامـا ،مـ ختصـيص األمـوال
للبلديات لاي تطور جمموعات جديدة ،وم توفري التمويل مـ امليزانيـة احلاوميـة لتـوفري الوسـائل
التاليمية ،وتازيز املساعدة التاليمية ،وحتسا كفاءات املرألا ،وما إىل ذلق.
 -200ويف سيا تنفيذ مشروا إعـداد الوسـائل التاليميـة اخلاصـة ( ، 2011-2009الـذع
ســاهم يف يويلـه كــل مـ الصــندو االجتمــاعي األورو ومجهوريــة ليتوانيــا ،أعــدت ونشــرت تسـ
وسائل تاليمية اصـة ألالتالميـذ ذوع االكحتياجـات التاليميـة اخلاصـة املذتلفـة .وأعـدت الوسـائل
التاليميـة اخلاصــة مبـواد الرياضــيات ،واجلغرافيــا ،وعلـم األكحيــاء واملهـارات االجتماعيــة وســلمت إىل
أكثــر م ـ  4 000تلميــذ م ـ ذوع اإلعاق ـات البص ـرية والســماية والاقليــة ،ألاســتذدام األم ـوال
املذصصة يف سيا املشروا.
 -201ونفــذ ــالل الفــرتة  2011-2009مش ــروا تط ــوير أاــاال تال ــيم األا ــذاي ذوع
االكحتياجـ ــات اخلاصـ ــة هبـ ــدب زيـ ــادة فااليـ ــة التالـ ــيم (التالـ ــيم الـ ــذاي ألالنسـ ــبة للتالميـ ــذ ذوع
االكحتياج ــات اخلاص ــة وأيض ـ ـ ا كف ــاءات امل ـ ـرألا وأ ص ــائيي املس ــاعدة التاليمي ــة وم ــوظفي اإلدارة
التاليميــة يف جمــال الرتأليــة اخلاصــة (التالــيم الــذاي  .وقــد نظمــت  107نــدوات وقــام  975م ـ
املالم ــا وأ ص ــائيي املس ــاعدة التاليمي ــة وم ــوظفي اإلدارة التاليمي ــة ألتحس ــا كف ــاءامم املهني ــة.
وعقــدت  12نــدوة واــار  240م ـ أ صــائيي اخلــدمات الرتألويــة والنفســية يف تــدريب األفرقــة
علـس تقيـيم االكحتياجـات التاليميـة اخلاصـة والنصـأ ألالرتأليـة اخلاصـة .وأعـد مشـروا ـوذج تطــوير
أا ــاال تال ــيم التالمي ــذ ذوع االكحتياج ــات التاليمي ــة اخلاص ــة  .كم ــا أع ــدت املب ــادئ التوجيهي ــة
التالي ــة للم ــدار اخلاص ــة فيم ــا يتال ــق ألتازي ــز ج ــودة التال ــيم عن ــد الام ــل مـ ـ التالمي ــذ مـ ـ ذوع
االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة :الــتالم اجلمــاعي ( 5 800نســذة  ،الــذع قــدم امل ـواد املتالقــة
مبش ــاركة أفـ ـراد أس ــر التالمي ــذ ذوع االكحتياج ــات التاليمي ــة اخلاص ــة يف عملي ــة تق ــدمي املس ــاعدة،
والتميز والتفرد التاليمي .التاليم الشامل ومساعدة التلميذ يف إطار األفرقة ( 5 800نسـذة ،
الذع كحدد طـر وأسـاليب تنظـيم التالـيم الشـامل ،وألنـاء قـدرات التـدري والـتالم لـدى التالميـذ
ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة وتشــجي مثــل تلــق احلـوافز والنشــاطات لــديهم ،فضـالا عـ
صوصــيات الامــل يف إطــار األفرقــة علــس االســتجاألة لالكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة للتالميــذ؛
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واملنشـ ـور املتال ــق ألا تي ــار املهن ــة ال ــذع حيم ــل عنـ ـوان
االكحتياجات التاليمية اخلاصة ( 5 800نسذة .

ي ــارات الت ــدريب امله ــين للتالمي ــذ ذوع

 -202وكحـ تـوفر لاـل تلميــذ الظـروب األكثــر مالءمــة للـتالم وتــدار صـاوألات الــتالم الناجتــة
ع اإلعاقة والاوامل البيئية غري املواتية ،أنشئت جلان رعاية األطفال يف املدار  .ويام الغرب
م تلق اللجان يف تنظيم الامل الوقائي وتنسيقه ،وتـوفري املسـاعدة يف جمـال التالـيم ،و لـق أليئـة
منــة ومواتيــة للتالــيم ،وتاــديل ال ـربامج التاليميــة كحســب اكحتياجــات التالميــذ ذوع االكحتياجــات
التاليمية اخلاصـة .وهبـذه الطريقـة ،مياـ تقيـيم الصـاوألات التاليميـة لاـل طفـل ومااجلتهـا مااجلـة
متااملة ،م أ ذ تلـف مشـاكله يف االعتبـار .وتـوفر للتالميـذ الظـروب املواتيـة لاـدم انقطـاعهم
عـ الدراســة واملشــاركة يف الامليــة التاليميــة والســاي إىل االلتحــا ألــالتاليم يف ظــل ظــروب مماثلــة
لتلـق الـن يتمتـ هبـا أقـرا م ،مـ ـالل تقيــيم االكحتياجـات التاليميـة اخلاصــة وحتديـدها وا تيــار
االسرتاتيجيات والتداألري املساعدة.
 -203ويف سـ ـ ــيا تنفيـ ـ ــذ ألرنـ ـ ــامج تطـ ـ ــوير التالـ ـ ــيم قبـ ـ ــل املدرس ـ ـ ـي والتالـ ـ ــيم قبـ ـ ــل االألتـ ـ ــدائي
للفرتة  ،2012-2007املاتمد مبوجب القرار رقم  1057الصادر ع كحاومـة مجهوريـة ليتوانيـا
يف  19أيلول/س ــبتمرب ( 2007اجلري ــدة الرمسي ــة  ،2007رق ــم  ، 4344-106أنشـ ـئت مراك ــز
متاددة الوظائف لتزويد األطفال واجملتماات احمللية ألاخلـدمات التاليميـة والثقافيـة واالجتماعيـة ،الـن
ميا ـ أن تش ــمل األنش ــطة التالي ــة :التال ــيم قب ــل املدرس ـي وقب ــل االألت ــدائي وغ ــري الرمس ــي لألطف ــال،
والرعايــة النهاريــة لألطفــال ،وتالــيم الابــار غــري الرمســي ،واملســاعدة التاليميــة ،وتالــيم األطفــال ذوع
االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة ،والتالــيم ع ـ ألاــد يف إطــار أل ـرامج التالــيم الرمســي وغــري الرمســي أو
وكحداما ،والرتفيه ،والنشاطات االجتماعية والثقافية والفنية لألطفال والابار ،وما إىل ذلق .وتافل
أنشطة تلق املراكز أيض ا املساعدة علس ضمان مشولية اخلدمات املقدمة لألطفال واألسر.
اعتمـ َـد األمــر رقــم  V-2068/A1-467/V-946الصــادر ع ـ وزيــر التالــيم والالــوم ،ووزيــر
 -204و َ
الضمان االجتماعي والامل ووزير الصحة يف مجهورية ليتوانيـا يف  4تشـري الثـا /نوفمرب 2011
(اجلريــدة الرمسيــة  ،2011رقــم  6387-134إجـراءَ تقــدمي املســاعدة التاليميــة الشــاملة والــدعم
االجتمــاعي و ــدمات الرعايــة الصــحية لألطفــال يف س ـ التالــيم قبــل املدرس ـي وقبــل االألتــدائي
ووالديهم/األوص ــياء عل ــيهم .وه ــو ي ــنص عل ــس أن املس ــاعدة الش ــاملة ت ــروم ت ــأما التال ــيم الفا ــال
لألطفال يف إطار ألرامج التاليم قبل االألتدائي وقبل املدرسي ومساعدة الوالدي علس تازيز أألـومم
وأمــومتهم ومهــارامم االجتماعيــة .وتبــذل اجلهــود لتحســا تنســيق املســاعدة واخلــدمات املقدمــة
لألســر الــن تقــوم ألرتأليــة األطفــال ذوع اإلعاقــة عنــد تنفيــذ ذلــق األمــر يف املمارســة الامليــة ،م ـ
أج ــل حتس ــا نوعي ــة التال ــيم املق ــدم ــؤالء األطف ــال ،واحل ــد م ـ الت ــوتر االجتم ــاعي الن ــاجم ع ـ
اإلجـراءات املنفصــلة وغــري املنســقة الــن ينفــذها أ صــائيو كــل مؤسســة ،والــن ال تلــمل اكحتياجــات
طفل أو أسرة ما.
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 -205وينفــذ مشــروا ا تبــار ــوذج تطــوير كفــاءات مالمــي املــدار االألتدائيــة وم ـر الرتأليــة
اخلاصــة يف جمــال اســتذدام تانولوجيــا املالومــات واالتصــاالت وطــر التــدري املبتاــرة والامــل
أل ــه  ،املم ــول مـ ـ قب ــل الص ــندو االجتم ــاعي األورو ووزارة الرتألي ــة والتال ــيم والال ــوم .ويش ــار
أ ص ــائيو املس ــاعدة يف جم ــال التال ــيم مـ ـ مجيـ ـ أرج ــاء البل ــد يف الت ــدريب مـ ـ مالمـ ـي امل ــدار
االألتدائي ــة وياتس ــبون كف ــاءات تط ــوير تانولوجي ــا املالوم ــات واالتص ــاالت وتطبيقه ــا عن ــد تال ــيم
التالميذ م ذوع االكحتياجات التاليمية اخلاصة.
 -206وقد أعد مشروا حتسا التاليم االألتدائي ( . 2014-2011وهو يساس إىل حتقيـق
الشـروط املســبقة لتطــوير املهــارات الامليــة ومهــارات كحــل املشــاكل واإلألــداا لــدى تالميــذ املــدار
االألتدائية ألقدر أكرب م الفاالية .وتويل أنشطة املشروا اهتماما ألالغا لقدرات املرألا علس تاديل
ألرامج التاليم األساسي كحسب كحاجيات التالميذ ذوع االكحتياجات التاليمية اخلاصة ،م زيادة
إماانية الوصول إىل نظام التاليم وحتسا نوعيته ألالنسبة لـذوع اإلعاقـة .وميثـل اسـتاداد املالمـا
مبا يافي لقبول األطفال ذوع اإلعاقة وتاليمهم مفتاكحا جلودة التاليم وحتفيزا للساي إىل التالم،
وفقا لادد كبري م الدراسات االستقصائية.
 -207وتنفيــذا إلج ـراء تــوفري أدوات املســاعدة املاليــة للطــالب ذوع اإلعاقــة يف مــدار التالــيم
الا ــايل ،املاتم ــد مبوج ــب القـ ـرار رق ــم  831الصـ ـادر عـ ـ كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف  29ب/
أغســط ( 2006اجلريــدة الرمسيــة  ،2006رقــم 3655-93؛  ،2009رقــم ، 5021-117
تقدم للطالب ذوع اإلعاقة أدوات املساعدة املالية التالية:
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عنــد حتقيــق اــروط اصــة  -اســتحقا اــهرع مســتهدب يســاوع  50يف املائــة م ـ
قيمة املاا األساسي للتأما االجتماعي احلاومي؛



ألالنسبة لطالب مدار التاليم الاايل احلاومية الذي تغطس رسومهم الدراسية جزئيا أو
ال تغطـ ـ ـس م ـ ـ ـ ميزاني ـ ــة كحاوم ـ ــة مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا  -اس ـ ــتحقا مس ـ ــتهدب تس ـ ــاوع
قيمته  3.2أضااب االستحقا األساسي للتأما االجتماعي احملـدد مـ قبـل احلاومـة
لال فصل كسداد جزئي لتااليف الدراسات؛



ألالنسبة لطـالب مـدار التالـيم الاـايل احلاوميـة الـذي ال تغطـس رسـومهم الدراسـية مـ
ميزانيــة كحاومــة مجهوريــة ليتوانيــا  -اســتحقا مســتهدب تســاوع قيمتــه  3.2أضــااب
االسـتحقا األساســي للتــأما االجتمــاعي احملــدد مـ قبــل احلاومــة لاــل فصــل كســداد
جزئي لتااليف الدراسات؛



مياـ أن ميــنأ األاــذاي املــذكورون يف الفقـرات الفرعيــة أعــاله ،مـ ــالل اعتمــادات
صناديق االحتاد األورو ا يالية ،لصا وزارة الرتأليـة والتالـيم والالـوم ووفقـا لإلجـراءات
احملددة م قبل وزير الرتأليـة والتالـيم والالـوم ،اسـتحقاقا اـهريا مسـتهدفا يرمـي إىل زيـادة
إمااني ــة االلتح ــا ألـ ـالتاليم يس ــاوع مبلغـ ـه أرألا ــة أض ــااب االس ــتحقاقات االجتماعي ــة
األساسية احملددة م قبل احلاومة.
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 -208واســتذدم مبل ـ  1 822 300ليت ــا ليتوانيــة لتنفي ــذ ه ــذا الت ـدألري ع ــام  .2011وعم ــال
ألإجراء توفري أدوات املساعدة املالية لطالب مدار التالـيم الاـايل مـ ذوع اإلعاقـة ،قـدم الـدعم
إىل  1 050طالبا م ذوع اإلعاقة يف  38مدرسة م مدار التاليم الاـايل ،كـان  942طالبـا
م ــنهم ( 90يف املائ ــة يدرس ــون يف  27مدرس ــة كحاومي ــة للتال ــيم الا ــايل ،يف كح ــا ك ــان 108
طالب منهم ( 10يف املائة يدرسون يف  11مدرسة غري كحاومية للتاليم الاايل.
 -209ويف س ــيا تنفي ــذ مش ــروا ــدمات إع ــادة تأهي ــل األا ــذاي ذوع اإلعاقـ ـة اجتماعيـ ـ ا
ومشـروا دعــم أنشــطة راألطـات األاــذاي ذوع اإلعاقـة (ملزيـد مـ املالومــات عـ هــذه املشــاري
انظــر القســم الفرعــي مـ التقريــر ألشــأن املــادة  26مـ االتفاقيــة  ،تــنظم يمـات التــدريب املانيــة
ألالاناية ألالصـحة والرتفيـه فضـالا عـ تلـق املرتبطـة ألالامـل وجمموعـات ا وايـات (الرسـم ،اخلياطـة،
التطريـز ،واحلياكــة ،واحلــرب اليدويـة ،والرياضــة ،واملوســيقس ،والغنـاء ،والــرقص ،واملســر  ،وغريهــا .
وتـنظم أيضـ ا الــدرو والـدورات والنــدوات .وتـوفر تلــق األنشــطة التالــيم غــري الرمســي لألاــذاي
ذوع اإلعاقة وتساهم يف إدماجهم يف اجملتم وتساعدهم علس تالم تلف املهارات.

المادة 25
الصحة
 -210ينص الدستور علس أن احلاومة تاتين ألصحة الساان وتافـل الرعايـة واخلـدمات الطبيـة
إذا أص ــبأ الف ــرد مريض ــا .وتاف ــل القـ ـوانا (ق ــانون إدم ــاج األا ــذاي ذوع اإلعاقـ ـة اجتماعيـ ـ ا،
وق ــانون كحق ــو املرض ــس والتا ــويض عـ ـ األضـ ـرار الالكحق ــة ألص ــحتهم ،وق ــانون الاناي ــة ألالص ــحة
الاقلية لألاذاي (مب فـيهم األاـذاي ذوو اإلعاقـة تـوفري اخلـدمات الصـحية اجليـدة ،واحلـق
يف ا تيــار مؤسســة الرعايــة الصــحية ،وأ صــائي الرعايــة الصــحية ،وطــر الاــالج وأيض ـا احلــق يف
احلصول علس املالومات واحلق يف رفض الاالج ،وما إىل ذلق.
 -211وجتـدر اإلاــارة إىل أن قـانون كحقــو املرضــس والتاـويض عـ األضـرار الالكحقــة ألصــحتهم
حيــدد كحقــو املرضــس والتزامــامم ،ومســات يثــيلهم احملـددة ،وأسـ النظــر يف اــااواهم والتاــويض
ع األضرار الالكحقة ألصحتهم (ورد وصف أكحاام ذلـق القـانون يف األقسـام الفرعيـة مـ التقريـر
ألشـأن املـواد  ،17و ،21و 22مـ االتفاقيـة  .ويســتند القــانون املــذكور علـس قيــام الاالقــات ألــا
املرضــس وأ صــائيي الانايــة الصــحية وأيض ـا فيمــا ألــا مؤسســات الرعايــة الصــحية علــس املب ــادئ
التالي ــة :االكح ـرتام املتب ــادل والتف ــاهم واملس ــاعدة؛ ض ــمان كحق ــو املرض ــس كحس ــب ظ ــروب الرعاي ــة
الصحية املارتب هبا وفق ا لإلجراءات احملددة م قبل احلاومة .وحيظر تقييد كحقـو املرضـس علـس
أسا جنسهم أو سنهم أو عرقهم أو جنسـيتهم أو لغـتهم أو أصـلهم ،أو وضـاهم االجتمـاعي،
أو عقيدمم ،وإدانامم ،أو ماتقدامم ،أو مـيلهم اجلنسـي ،أو صائصـهم الوراثيـة أو إعـاقتهم أو
علـس أس ـ أ ــرى عــدا احلــاالت احملــددة مبوجــب الق ـوانا ودون املســا ألاملبــادئ الاامــة حلقــو
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اإلنســان .ويطبــق احلاــم الــذع حيظــر التمييــز علــس أســا اإلعاقــة أيض ـ ا علــس ــدمات الصــحة
اجلنسية واإلجناألية املقدمة لألاذاي ذوع اإلعاقة.
 -212وينص قانون التأما الصـحي جلمهوريـة ليتوانيـا (اجلريـدة الرمسيـة رقـم 1996 ،1287-55؛
رق ــم  2002 ،5512-123عل ــس أن الت ــأما مـ ـ أمـ ـوال الدول ــة يش ــمل األا ــذاي الت ــالا:
األاــذاي الــذي اعــرتب ألاــو م م ـ ذوع اإلعاقــة وفق ـا لإلج ـراءات احملــددة مبوجــب الصــاو
القانونية وأيض ا أكحد الوالدي (األألوي ألـالتبين أو الوصـي أو القـيم الـذع يقـوم يف املنـزل ألتمـريض
اــذص كحــدد مســتوى إعاقتــه (الطفــل ذو اإلعاقــة أو الشــذص الــذع اعــرتب ألأنــه ع ـاجز ع ـ
الام ــل (قب ــل  1يوز/يوليـ ـه  ،2005الش ــذص املنتم ــي إىل جمموع ــة اإلعاق ــة األوىل قب ــل أللوغ ــه
س ـ  24عامــا ،أو الشــذص الــذع اعــرتب ألأنــه ع ـاجز ع ـ الامــل قبــل أللوغــه س ـ  26عامــا
(قبــل  1يوز/يولي ـه  ،2005الشــذص املنتمــي إىل جمموعــة اإلعاقــة األوىل ألســبب املــرب الــذع
أصـاأله قبــل أن يبلـ سـ  24عامــا ،أو الشــذص الــذع اعــرتب ألاونــه حباجـة اصــة إىل الرعايــة
التمريضية الدائمة (قبل  1يوز/يوليه  ،2005اإلعاقة الالية  .وتغطس تااليف ـدمات الرعايـة
الص ــحية الفرديـ ـة التالي ــة مـ ـ ميزاني ــة ص ــندو الت ــأما الص ــحي اإللزام ــي وفقـ ـا ل ــذلق الق ــانون:
املســاعدة الطبيــة الوقائيــة واملســاعدة الطبيــة وإعــادة التأهيــل الطــمل والرعايــة التمريضــية ،واخلــدمات
االجتماعية احملسوألة علس الرعاية الصحية الفردية ،والفحص الصحي الفردع.
 -213ويتلقــس األاــذاي الــذي اعــرتب ألاجــزهم عـ الامــل أو األاــذاي الــذي أللغ ـوا سـ
تقاضــي ماــا الشــيذو ة والــذي اعــرتب ألشــأ م مبســتوى عــال مـ االكحتياجــات اخلاصــة وفق ـ ا
لإلج ـراءات احمل ــددة يف الص ــاو القانوني ــة تاويض ــا ألنس ــبة  100يف املائ ــة م ـ الس ــار األساس ــي
للدواء املسدد مثنه واملدرج يف قائمـة األمـراب واألدويـة املسـدد مثنهـا لاـالج تلـق األمـراب وأيضـا
السار األساسي لوسائل املساعدة الطبية املدرجة يف قائمة وسائل املساعدة الطبية لاالج املرضس
اخلـ ـارجيا .وتس ــدد نس ــبة  50يف املائ ــة مـ ـ الس ــار األساس ــي لل ــدواء امل ــدرج يف قائم ــة األدوي ــة
املسدد مثنها والسار األساسي لوسائل املساعدة الطبية املدرجة يف قائمة وسـائل املسـاعدة الطبيـة
لا ــالج املرض ــس اخلـ ـارجيا للم ــؤم علي ــه ال ــذع يتقاض ــس ما ــا اإلعاق ــة للمجموع ــة الثاني ــة أو
األاذاي الذي لديهم قدرة جزئية علس الامـل والـذي اعـرتب ألشـأ م ألنسـبة قـدرة علـس الامـل
ترتاو ألا  30و 40يف املائة وفق ا لإلجراءات احملددة يف الصاو القانونية.

المادة 26
تطون الق مات والوظائف وإعادة اللأهيل
 -214تســتذدم يف ليتوانيــا عــدة أن ـواا م ـ إعــادة التأهيــل ،وهــي إعــادة التأهيــل الطــمل وإعــادة
التأهيل االجتماعي ،وإعـادة التأهيـل املهـين؛ وهـي تسـتهدب زيـادة قـدرات األاـذاي واحلـد مـ
القيود يف تلف اجملاالت ،كح يتسى لألاـذاي ذوع اإلعاقـة املسـتفيدي مـ ـدمات إعـادة
التأهيل املشاركة يف احلياة الاامة علس وو اامل.
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إعادة اللأهيل الطبي
 -215إعــادة التأهيــل الطــمل ه ـي نــوا م ـ أن ـواا الاــالج املاثفــة ال ــن تقــدم لألاــذاي ألا ــد
الامليات اخلطـرية والصـدمات وكـذلق األاـذاي الـذي ياـانون مـ األمـراب املزمنـة .ومياـ أن
تقدم دمات التأهيل الطمل للمرضس اخلارجيا والدا ليا علس كحد سواء .ويتلقـس املرضـس ذوو
احلالـ ــة الصـ ــحية األكثـ ــر طـ ــورة ـ ــدمات إعـ ــادة التأهيـ ــل الطبيـ ــة يف وكحـ ــدات إعـ ــادة التأهيـ ــل
املتذصصة يف املستشفيات؛ وتبذل اجلهود يف تلق الوكحدات إلعادة املرضس إىل احلياة وتاليمهم
كيفيــة االعتنــاء ألأنفســهم م ـ جديــد ،ويف الاثــري م ـ األكحيــان ،تالــيمهم القيــام ألأألســا األاــياء
ملساعدمم علس التايف م البيئة .ومياـ أن يصـف الطبيـب الاـالج اإلصـالكحي للمرضـس ذوع
احلال ــة الص ــحية األق ــل ط ــورة ألا ــد امل ــرب أو اإلصـ ـاألة أو إع ــادة التأهي ــل املذصص ــة للمرض ــس
اخلارجيا .ويسـدد صـندو التـأما الصـحي اإللزامـي تاـاليف ـدمات إعـادة التأهيـل الطـمل أو
الاالج يف املصحات إىل املؤم عليه (كليا أو جزئيا عندما توصف م قبل الطبيب.
وصف دمات إعادة التأهيل الطـمل إجـراء ا تيـار األاـذاي الابـار وإكحـالتهم
 -216وينظم
َ
إىل مؤسســات إعــادة التأهيــل الطــمل للرعايــة الصــحية املاتمــد مبوجــب األمــر رقــم  V-50الصــادر
يف  17كـ ـ ـانون الثا /ين ـ ــاير  2008عـ ـ ـ وزي ـ ــر الص ـ ــحة يف مجهوري ـ ــة ليتواني ـ ــا (اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
رقم  . 2008 ،407-12وينص اإلجراء املذكور ومراكحـل تقـدمي ـدمات إعـادة التأهيـل الطـمل
علس أنه الل السنتا أو الثالث سنوات األوىل الن تلي قيام دائرة حتديد نسبة اإلعاقة والقـدرة
علــس الامــل ألتحديــد اخنفــاب القــدرة علــس الامــل أو زيــادة نســبة االكحتياجــات اخلاصـة ،توصــف
إع ــادة التأهي ــل املتا ــررة (لألس ــباب اخلاص ــة الـ ـواردة يف التص ــنيف اإلكحص ــائي ال ــدويل لألم ـ ـراب
واملشــاكل الصــحية ذات الصــلة (الطباــة الاااــرة  .ويف وقــت الكحــق ،انطالقــا م ـ الســنة الراألاــة
الن تلي االعرتاب ألاإلعاقة ،وألسباب اصة ذكرت يف ذلق املرفـق ووفقـ ا للتصـنيف اإلكحصـائي
ال ــدويل لألم ـ ـراب واملشـ ــاكل الص ــحية ذات الصـ ــلة توص ــف إع ــادة التأهيـ ــل الداعم ــة (للمرض ـ ـس
الدا ليا أو اخلارجيا لألاـذاي ذوع اإلعاقـة كحسـب أعراضـهم كـل عـام و ـالل كامـل فـرتة
إع ــاقتهم .وت ــنص املتطلب ــات اخلاص ــة لتق ــدمي ــدمات إع ــادة التأهي ــل الط ــمل لألا ــذاي الاب ــار
املاتمــدة عمــال ألــاألمر املــذكور علــس أن إعــادة التأهيــل املتاــررة والداعمــة (للمرضـس الــدا ليا أو
اخلارجيا توصـف لألاـذاي الـذي اعـرتب ألاجـزهم عـ الامـل والـذي كحـدد مسـتوى قـدرمم
علـس الامـل وفقـا لإلجـراء املنصــوي عليـه يف الصـاو القانونيــة يف نسـبة تـرتاو ألـا صــفر و25
يف املائة؛ واألفراد الذي أللغوا س تقاضي ماا الشيذو ة والذي اعرتب ألشأ م مبسـتوى عـال
م االكحتياجات اخلاصة وفق ا لإلجراءات املنصـوي عليهـا يف الصـاو القانونيـة؛ واألفـراد الـذي
لديهم قدرة جزئية علس الامل والذي كحدد مسـتوى قـدرمم علـس الامـل وفقـ ا لإلجـراء املنصـوي
عليه يف الصاو القانونية يف نسبة ترتاو ألا  30و 40يف املائة .كما تـنص املتطلبـات املـذكورة
علــس أن ـه حيــق للمرضــس الابــار احلصــول علــس دورة واكحــدة إلعــادة التأهيــل الطــمل ألســبب نف ـ
املرب كحسب أعراضهم ،الل نف السنة التقوميية.
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 -217وي ــنص ق ــانون الت ــأما الص ــحي عل ــس س ــداد الس ــار األساس ــي إلع ــادة التأهي ــل الط ــمل
والاـالج يف املصـحات كــامال لألفـراد الـذي اعــرتب ألاـو م عـاجزي عـ الامـل أو األفـراد الــذي
أللغ ـوا س ـ تقاض ــي ما ــا الش ــيذو ة وال ــذي اع ـرتب ألش ــأ م مبس ــتوى ع ــال م ـ االكحتياج ــات
اخلاصة وفق ا لإلجراء املنصوي عليه يف الصاو القانونية.
 -218وينظم األمر رقم  V-50الصادر يف  17كـانون الثا /ينـاير  2008عـ وزيـر الصـحة يف
مجهوريـة ليتوانيـا ألشــأن تنظـيم إعـادة التأهيــل الطـمل والاـالج يف املصــحات (لتفـادع االنتاــا
ـوفري ــدمات إعــادة التأهيــل الطــمل لألطفــال
(اجلريــدة الرمسيــة رقــم  2008 ،407-12أيض ـ ا تـ َ
ذوع اإلعاقة .وتنص مراكحل تقدمي ـدمات إعـادة التأهيـل الطـمل املاتمـدة مبوجـب األمـر املـذكور
علس أن إعادة التأهيل املتاررة توصف لألطفال الذي ال يتجاوز سنهم  18عاما ،الذي اعرتب
ألاــو م مـ ذوع اإلعاقــة وفق ـ ا لإلجـراء املنصــوي عليــه يف الصــاو القانونيــة ،ــالل الســنوات
الــثالث األوىل الــن تلــي االع ـرتاب ألاإلعاقــة لألســباب اخلاصــة ال ـواردة يف املرفــق ،وفق ـ ا للتصــنيف
اإلكحصــائي الــدويل لألم ـراب واملشــاكل الصــحية ذات الصــلة (الطباــة الاااــرة  .وتوصــف إعــادة
التأهيــل الداعمــة لألطفــال ذوع اإلعاقــة كحســب أعراضــهم كــل عــام و ــالل كامــل فــرتة إعــاقتهم،
ألــدءا م ـ الســنة الراألاــة الــن تلــي االع ـرتاب ألاإلعاقــة ولألســباب اخلاصــة ال ـواردة يف املرفــق ،وفق ـ ا
للتصنيف اإلكحصائي الدويل لألمراب واملشاكل الصحية ذات الصلة .وينص األمر املـذكور أيضـ ا
علس أنه حيق للمرضس احلصول علس إعادة التأهيل الطمل عـدة مـرات ـالل نفـ السـنة التقومييـة
ألسبب نف املرب علس أسا أعراضهم .وحيق لألطفـال كحـ أللـوغهم سـ مثـا سـنوات أيضـا
الــذهاب إىل مؤسســات إعــادة التأهيــل الطــمل ألرفقــة فــرد يســهر علــس يريض ـهم .وميا ـ أن يرافــق
األطفال الذي يتجاوز سنهم مثا سنوات فرد يسهر علس يريضهم إذا اعرتب ألاون الطفـل مـ
ذوع اإلعاقــة أو إذا قــررت اللجنــة االستشــارية الطبيــة أن التمـريض ضــرورع ألغـراب التايــف أو
ألس ــباب س ــلوكية واض ــطراألات أو إصـ ـاألات ط ــرية ،أو ص ــدمات ،أو عملي ــات اجله ــاز الاص ــمل
املركــزع أو احمليطــي أو اجلهــاز الاضــلي ا يالــي .ويــنص قــانون التــأما الصــحي جلمهوريــة ليتوانيــا
علــس ســداد  90يف املائــة مـ ســار الاــالج يف املصــحات (لتفــادع االنتاــا لألاــذاي كح ـ
ألل ــوغهم  18س ــنة ،ال ــذي اع ــرتب ألا ــو م مـ ـ ذوع اإلعاق ــة وفقـ ـا لإلجـ ـراء املنص ــوي علي ــه يف
الصاو القانونية.
اللأهيل المهني
 -219ي ـنظم القــانون املتالــق ألإدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا كحلقــة هامــة يف نظــام
إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعيـا ،أال وهــي التأهيــل املهــين .وياــرب التأهيــل املهــين علــس
أنه استاادة أو الزيادة يف قدرة الفرد علس الامل ،وكفاءته املهنيـة ،وقدرتـه علـس املشـاركة يف سـو
الامــل ألاســتذدام الوســائل التطويريــة واالجتماعي ـة والنفســية ووســائل إعــادة التأهيــل ،وغريهــا م ـ
الوســائل .وييــز ـدمات التأهيــل املهــين التاليــة :التوجيــه املهــين ،وتقــدمي املشــورة ،وتقيــيم القــدرات
املهنية أو استاادما ،وتطوير القدرات املهنية اجلديدة ،وإعادة التأهيل.
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 -220ويام ا دب مـ التأهيـل املهـين يف تطـوير قـدرة األاـذاي ذوع اإلعاقـة علـس الامـل
أو استاادما وزيـادة فـري تـوظيفهم .ويـتم ذلـق مـ ـالل عـدة مراكحـل .أوال ،حتـدد احلاجـة إىل
ــدمات التأهي ــل امله ــين .وتق ــوم دائ ــرة حتدي ــد نس ــبة اإلعاق ــة والق ــدرة عل ــس الام ــل ،الـ ـن تـ ـؤدع
هـ ــذه الوظيفـ ــة ،ألتقيـ ــيم املاـ ــايري الطبيـ ــة والوظيفيـ ــة واملهنيـ ــة وغريهـ ــا م ـ ـ املاـ ــايري الـ ــن تـ ــؤثر علـ ــس
إمااني ــات تأهي ــل أع ف ــرد يتص ــل ألال ــدائرة مـ ـ أج ــل حتدي ــد مس ــتوى الق ــدرة عل ــس الام ــل عل ــس
املستوى املهين وتوظيفه.
 -221وياون علس الفرد الذع أصدرت لـه املؤسسـة املـذكورة اسـتنتاجا يؤكـد احلاجـة إىل إعـادة
التأهيــل املهــين أن يتصــل مبؤسســة تبــادل الامالــة علــس الصــايد اإلقليمــي الــن ياــون ماــان إقامتــه
تاألاــا ــا .وتض ـ تلــق املؤسســة طــة التأهيــل املهــين اخلاصــة ألــالفرد ،الــذع يشــار يف وضــاها،
ألالتشـاور مـ املؤسسـة الـن تــوفر ـدمات إعـادة التأهيـل املهــين .ويف سـيا وضـ اخلطـة ،تتاــاون
مؤسس ــة تب ــادل الامال ــة عل ــس الص ــايد اإلقليم ــي ،إن وج ــدت ،م ـ ـ ص ــاكحب الام ــل احل ــايل أو
املســتقبلي للفــرد واملؤسســات الــن تقــدم ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين واملؤسســات والوكــاالت
البلديــة .وألاــد وضـ طــة إعــادة التأهيــل املهــين الشذصــية ،تصــدر مؤسســة تبــادل الامالــة علــس
الصايد اإلقليمي وثيقة اإلكحالة إىل املؤسسة الن تقدم دمات إعادة التأهيل املهين .وهبـا يوضـ
ألرنامج التأهيل املهين اخلـاي ألـالفرد ويتلقـس اخلـدمات املاـدة لـه علـس أسـا طـة إعـادة التأهيـل
املهــين الشذصــية .وعنــد ايــة ألرنــامج إعــادة التأهيــل املهــين ،ياــود الفــرد إىل دائــرة حتديــد نســبة
اإلعاقة والقدرة علس الامل كحيد حيدد املستوى النهائي لقدرته علس الامل.
 -222وتاــرب ماــايري حتديــد احلاجــة إىل ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين ولـوائأ تــوفري ــدمات
إعادة التأهيل املهين ويويلها املاتمـدة مبوجـب األمـر رقـم  A1-302الصـادر يف  31كـانون األول/
ديس ــمرب  2004عـ ـ وزي ــر الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل يف مجهوري ــة ليتواني ــا (اجلري ــدة الرمسي ــة
ـايري ال ــن ينب ــين عليه ــا حتدي ــد احلاج ــة إىل ــدمات إع ــادة التأهي ــل
رق ــم  2005 ،163-6املا ـ َ
املهــين ،وتض ـ مبــادئ تــوفري ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين ،وتاــا منظمــي ومــزودع ــدمات
إع ــادة التأهي ــل امله ــين وأيض ـا ت ــوفري ــدمات إع ــادة التأهي ــل امله ــين ويويله ــا .وتق ــرر احلاج ــة إىل
دمات إعادة التأهيل املهين فيما يتالق ألاألفراد الذي ل ياون ألوساهم القيام ألاملهـم السـاألق
وفقا ملؤهلهم املهين املاتسب ،أو أع عمل ر وفقا ملـؤهالمم املهنيـة مـ دون تلـق اخلـدمات،
أو اكتســاب مؤهــل مهــين جدي ـد ،أو أداء عمــل يتطلــب تــأهيال مهني ـا ــر ألســبب امل ــرب ،أو
احلالة الصحية ،أو اضطراب وظائف اجلسم.
 -223وميـنأ احلــق يف ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين لألفـراد املقيمــا ألصــفة دائمــة يف مجهوريــة
ليتوانيا الذي قررت ألشأ م احلاجة إىل دمات إعادة التأهيل املهين .وتقرر احلاجة إىل دمات
إعادة التأهيل املهين( :أ عند حتديد مستوى القدرة علس الامل؛ (ب فيما يتالق ألاألفراد الذي
كحدد مستوى قـدرمم علـس الامـل ألنـاء علـس طلـبهم .ومياـ لألفـراد الـذي كحـدد مسـتوى قـدرمم
علس الامـل ألول مـرة أن يطلبـوا إعـالن احلاجـة إىل ـدمات إعـادة التأهيـل املهـين ألاـد انصـرام 6
أاهر م تاريخ حتديد مستوى القدرة علس الامل.
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 -224وتقـ ــرر احلاجـ ــة إىل ـ ــدمات إعـ ــادة التأهيـ ــل املهـ ــين م ـ ـ ـ ــالل تقيـ ــيم املاـ ــايري الطبي ـ ـة
والوظيفية واملهنية ،وغريها م املاايري الن ياون ا تأثري علس إعادة التأهيل املهين للفـرد أو علـس
يــارات عمل ـه .وتســتنتج احلاج ـة إىل ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين ألاــد القيــام ،كحســب ماــا
تلــق املاــايري ،حبســاب عــدد الظــروب املواتيــة يامــا لإلعــالن احلاجــة إىل ــدمات إعــادة التأهيــل
املهــين وأيضـا الظــروب املواتيــة اــيئا مــا والظــروب غــري املواتيــة .وتالـ احلاجــة إىل ــدمات إعــادة
التأهيل املهين عند وجود خسة أو أكثر م الظروب املواتية ياما أو املواتية ايئا ما.
 -225وتقوم دائرة حتديد نسبة اإلعاقة والقدرة علس الامل ألتحديد مـدى احلاجـة إىل ـدمات
إعادة التأهيل املهين فيما يتالق ألاألفراد الذي لي ألوساهم القيـام ألاملهـم السـاألق وفقـ ا للمؤهـل
املهين املاتسب أو أع عمل ر وفقا لتأهيلهم املهين ،أو اكتساب مؤهل مهين جديد ،أو أداء
عمل يتطلب تأهيال مهنيا أقـل ألسـبب املـرب ،أو احلالـة الصـحية ،أو اضـطراب وظـائف اجلسـم،
وذلق وفق ا ملاايري إعالن احلاجة إىل دمات التأهيل املهين ولوائأ توفري دمات التأهيـل املهـين
ويويلها ،املاتمدة مبوجب األمر رقم  A1-302الصادر يف  31كانون األول/ديسمرب  2004عـ
وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل يف مجهوريــة ليتوانيــا .وترمــي ــدمات التأهيــل املهــين إىل تطــوير
القــدرة علــس الامــل أو اســتاادما ألالنســبة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة وأيض ـ ا زيــادة يــارات الامــل
املتاكحة م .وعلـس هـذا النحـو حتـدد كحقـو األاـذاي ذوع اإلعاقـة والفـري املتاكحـة ـم ألصـفة
قانونية ،أع كحقوقهم والفري املتاكحة م يف احلصـول علـس ـدمات إعـادة التأهيـل املهـين اجليـدة
والن م اأ ا أن تساعد األفراد الذي فقدوا عملهم ألسبب املرب أو اإلصاألة علس ولوج سو
الامل جمددا.
 -226وقد ألدأ تطوير نظام إعادة التأهيـل املهـين عـام  .2005واـار  12اذصـ ا يف ألرنـامج
إعــادة التأهيــل املهــين ــالل نف ـ الســنة ،وكانــت ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين تقــدم م ـ قبــل
مؤسســة واكحــدة فقــا ،وهــي مؤسســة مركــز فــاالكوأليو الاامــة إلعــادة التأهيــل يف فيلنيــو  .وتقــدم
دمات إعادة التأهيل املهين كحاليا يف  11مؤسسة يف مجي أرجاء ليتوانيـا .وتقـ غالبيـة مقـدمي
تلــق اخلــدمات يف مقاطاــات فيلنيــو  ،وكاونــا  ،واــياولياع .كمــا تطــور البنيــة التحتيــة إلعــادة
التأهيل املهين ،ألينمـا يزيـد عـدد األفـراد الـذي يشـاركون يف ألرنـامج إعـادة التأهيـل املهـين كـل عـام.
وألل عدد هؤالء  513اذص ا عام ( 2011وظف  40يف املائة منهم .
 -227واـهد عــام  2009توقيـ  8اتفاقيــات إلنشـاء/حتديد مؤسســات إعـادة التأهيــل املهــين
لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،أللغ ــت قيمته ــا اإلمجالي ــة  42.20ملي ــون ليت ــا ليتواني ــة ،مبس ــا ة مـ ـ
االحتــاد األورو مببل ـ  35.87مليــون ليتــا ليتوانيــة ،وم ـ امليزاني ـة الاامــة احلاوميــة مببل ـ 6.22
مليون ليتا ليتوانية ،وم مَروج املشروا مببل  113 300ليتـا ليتوانيـة .وأدى تنفيـذ تلـق املشـاري
يف ألــانيفيزي  ،وكاليبيــدا ،وألاالنغــا ،وتراكــاع ،ومازياايــاع ،وأوتينــا ،وكاونــا  ،وروكيســاي إىل
إنشــاء/حتــديد  9مؤسســات إلعــادة التأهيــل املهــين .وق ـد نفــدت تلــق املشــاري وفق ـا للجــدول
الت ــايل :أنشـ ـئت/كحدثت  6مؤسس ــات إلع ــادة التأهي ــل امله ــين ع ــام  ،2011وستنش ــأ/حتدث 3
مؤسسات عام  .2012وترمي اخلطة إىل لق  77وظيفة جديدة إثر تنفيذ تلق املشاري .
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 -228وكحـ يتســى حتســا نوعيــة ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين ،اعتمــدت اسـرتاتيجية تطــوير
ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين للفــرتة  2012-2007عمــال ألـاألمر رقــم  A1-157الصــادر يف 6
كحزيران/يوني ـه  2007ع ـ وزي ــر الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل مجهوري ــة ليتواني ــا (اجلري ــدة الرمسي ــة
رقم  . 2007 ،2535-65وتنص االسرتاتيجية علس أهداب طويلة األجل لتطوير نظام إعـادة
التأهيــل املهــين ،م ـ قبيــل حتســا اإلطــار القــانو لنظــام إعــادة التأهيــل املهــين ،وإتاكحــة ــدمات
إعــادة التأهيــل املهــين أكثــر وزيــادة تنوياهــا ،وحتســا نوعيتهــا .وياتمــد وزيــر الضــمان االجتمــاعي
والامل طة تداألري تنفيذ االسرتاتيجية كل عام.
 -229وتنفذ إدارة اـؤون األاـذاي ذوع اإلعاقـة مشـروا االحتـاد األورو تطـوير منهجيـات
ــدمات إع ــادة التأهي ــل امله ــين لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة وتنفي ــذها ،وحتدي ــد متطلب ــات تأهي ــل
أ صــائيي إعــادة التأهيــل املهــين ،وإعــداد ماــايري تــوفري ــدمات التأهيــل املهــين لألاــذاي ذوع
اإلعاقة وتطويرها ،وتطوير نظام تقييم جودة اخلـدمات للفـرتة  ،2013-2009الـذع يرمـي إىل
حتســا تــوفري ــدمات التأهيــل املهــين لألاــذاي ذوع اإلعاقــة وضــمان تــوفر ــدمات إع ــادة
التأهيــل املهــين لألاــذاي ذوع اإلعاقــة احلركي ـة أو البص ـرية أو الســماية ،واألف ـراد الــذي جيــدون
صاوألات يف الـتالم ،وذوع اإلعاقـة الاقليـة .وفيمـا يلـي أهـداب املشـروا :تنفيـذ منهجيـات تـوفري
ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين لألاــذاي ذوع اإلعاقــات املذتلفــة؛ إعــداد متطلبــات أ صــائيي
تق ــدمي ــدمات إع ــادة التأهي ــل امله ــين؛ التحض ــري لتوكحي ــد ت ــوفري ــدمات إع ــادة التأهي ــل امله ــين
لألاذاي ذوع اإلعاقة ،وإعداد نظام تقييم جودة دمات إعادة التأهيل املهين وتطويره.
إعادة اللأهيل اال لماعي
 -230كم ــا ذك ــر ،اعتم ــد الربن ــامج ال ــوطين و ط ــة ت ــداألري تنفي ــذه ع ــام ( 2002انظ ــر القس ــم
الفرعي م التقرير ألشأن املـادة  5مـ االتفاقيـة  .ويف سـيا تنفيـذ التـدألري  ،3-2يالـ كـل سـنة
عـ الاطــاءات ويــول ــدمات مشــاري إعــادة تأهيــل األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتمـ  .ويــول
مش ــاري ــدمات إع ــادة التأهي ــل االجتم ــاعي لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة يف اجملتمـ ـ اعتب ــارا مـ ـ
ع ــام  ،2012مـ ـ ــالل البل ــديات ووفقـ ـ ا إلجـ ـراءات يوي ــل ــدمات مش ــاري إع ــادة التأهي ــل
االجتماعي لألاذاي ذوع اإلعاقة يف اجملتم املاتمدة مبوجب األمر رقم  A1-287الصـادر عـ
وزيـ ـر الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل يف مجهوري ــة ليتواني ــا يف  22كحزيران/يوني ـ ـه ( 2010اجلري ــدة
الرمسيــة رقــم 2010 ،3841-75؛ رقــم  . 2011 ،4114-84وتال ـ اإلدارات البلديــة ع ـ
الاطــاءات لتمويــل املشــاري  ،وتــنظم تقيــيم تنفيــذ املش ـاري وا تيارهــا وطلبــات امللف ـات وتضــطل
ألــذلق م ـ إدارة اــؤون األاــذاي ذوع اإلعاقــة فيمــا يتالــق ألتمويــل املشــاري  ،ويويــل املشــاري
املذتارة ،ومراقبة مربرات استذدام تلق األموال.
 -231ويرمـي يويــل مشــاري ــدمات إعــادة التأهيــل االجتمــاعي لألاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل
حتس ــا إدم ــاجهم اجتماعي ـ ا م ـ ــالل إا ـرا اإلدارات البلدي ــة يف الاملي ــات التنظيمي ــة ،وه ــي
اإلدارات الــن مـ اــأ ا أن تــتمم املســاعدة الــن تقــدمها البلــديات لألاــذاي ذوع اإلعاقــة مـ
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ــالل املشــاري الــن ختتــار ع ـ طريــق الاطــاءات وتلــمل االكحتياجــات احلقيقيــة لألاــذاي ذوع
اإلعاق ــة واملنظم ــات ومـ ـ ــالل تش ــجي املنظم ــات الاامل ــة يف جم ــال إدم ــاج األا ــذاي ذوع
اإلعاق ــة اجتماعيـ ـ ا (الراألط ــات ،واملؤسس ــات اخلريي ــة ومؤسس ــات الـ ـدعم واجملتما ــات والراألطـ ـات
الدينيــة ،واملؤسســات الاامــة علــس تــوفري اخلــدمات الضــرورية لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ،الــن مـ
ا ــأ ا اس ــتاادة امله ــارات االجتماعي ــة ومه ــارات الا ــيش املس ــتقل لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة أو
احلف ــاي عليه ــا ،والزي ــادة يف اس ــتقاللية األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ويف وت ــوظيفهم ويف إمااني ــات
مشاركتهم يف احلياة الاامة .وميا أن تقدم طلبـات ـدمات مشـاري إعـادة التأهيـل االجتمـاعي
لألاـذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتمـ مـ قبــل املنظمــات الااملـة يف جمــال إدمــاج األاــذاي ذوع
اإلعاق ــة اجتماعيـ ـا (الراألط ــات ،واملؤسس ــات اخلريي ــة ومؤسس ــات الـ ـدعم واجملتما ــات والراألطـ ـات
الدينيــة ،واملؤسســات الاامــة (ألاســتثناء املؤسســات الاامــة الــن تاــود كحقــو ملايتهــا للحاومــة أو
ملؤسســة أللديــة  .ويف ســيا تنفيــذ مشــاري إعــادة التأهيــل االجتمــاعي لألاــذاي ذوع اإلعاقــة
يف اجملتم  ،تاون أنواا األنشطة واخلدمات املستمرة موافقة لطبياة اإلعاقة ومسامـا احملـددة وأيضـا
حملتــوى التأهيــل االجتم ــاعي الــذع تقدم ــه املنظمــة ،مث ــل تطــوير امله ــارات االجتماعيــة ومه ــارات
الايش املستقل لألاذاي ذوع اإلعاقة أو احملافظة عليها أو اسـتاادما وتقـدمي الـدعم ملسـاعدع
األاذاي ذوع اإلعاقة الشذصيا ،وإارا األاـذاي ذوع اإلعاقـة يف تلـف اجلماعـات أو
األندية احلرفية ،وتنمية القدرات الفنيـة والرياضـية ،وغريهـا مـ القـدرات األ ـرى يف اجلماعـات أو
األندية الفنية والثقافية والرياضية.
 -232وقــد وزا مبل ـ  150 098 600ليتــا ( صصــت امليزانيــة احلاوميــة 13 690 240
ليتا م ذلق املبل و صصـت امليزانيـة البلديـة منـه  1408360ليتـا وفقـا للطلبـات املقدمـة مـ
قبل البلديات عام 2012؛ وترمي اخلطة إىل يويل  409م املشاري .
 -233أما ألالنسبة إلعادة التأهيل االجتمـاعي ،فتجـدر اإلاـارة إىل أن تقـدمي وسـائل املسـاعدة
التقنيــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة يسـاهم أيضـ ا إىل كحــد كبــري يف حتســا فــري املشــاركة يف احليــاة
االجتماعية للمجتم (انظر القسم الفرعي م التقرير املتالق ألاملادة  20م االتفاقية .

المادة 27
العمل والعمالة
سياسة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
 -234يركـ ــز يف ليتوانيـ ــا كث ـ ـريا علـ ــس دعـ ــم توظيـ ــف األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة .ويـ ــنص قـ ــانون
املؤسســات االجتماعي ــة علــس ت ــداألري اصــة إلدم ـاج األاــذاي ذوع اإلعاق ــة يف ســو الام ــل
(اجلريدة الرمسية رقم 2004 ،3519-96؛ رقم  . 2011 ،7352-155وكح يتسى إدمـاج
األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف ســو الامــل املفتوكحــة ،تنفــذ التــداألري الفاالــة املتالقــة ألسياســة ســو
الام ــل املنص ــوي عليه ــا يف ق ــانون دع ــم الامال ــة (اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم 2006 ،2762-73؛
رقم . 2009 ،3638-86
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 -235ويـ ـويل ق ــانون دع ــم الامال ــة اهتمام ــا اص ــا ل ــدعم توظي ــف األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة
وتشغيلهم املستقل .وينص القانون علس تدألري نشا م تداألري سياسة سو الامل ،وهو الامالة
املدعومـة ،الــذع خيصــص لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي ثبتــت ألشــأ م نســبة قــدرة علــس الامــل
تبل  40يف املائة ،أو مستوى إعاقة طري أو متوسا ،م أجل لق ظروب اصة لبقائهم يف
ســو الامــل ،ولألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي ثبتــت ألشــأ م نســبة قــدرة علــس الامــل ت ـرتاو
ألــا  45و 55يف املائــة ،أو مســتوى إعاقــة متوســا ،م ـ أجــل مســاعدمم علــس تازيــز وضــاهم
يف سو الامل.
 -236وتـدف ألصــحاب الامــل الــذي يوظفــون األاــذاي ذوع اإلعاقــة إعانــة اــهرية كتاــويض
جزئــي ع ـ أجــر عمــل كــل فــرد يوظفونــه ،كمــا هــو مبــا يف عقــد عمــل الفــرد الاامــل وأيض ـا ع ـ
اارتاكات صـاكحب الامـل يف التـأما االجتمـاعي احلاـومي اإللزامـي الـن حتسـب فيمـا يتالـق ألـأجر
ذلـق الامـل .وال مياـ أن يتجـاوز مبلـ ذلــق الـدعم ضـافي احلــد األدىن لألجـور الشـهرع املاتمــد
م ـ ـ ـ قبـ ـ ــل احلاومـ ـ ــة وحيسـ ـ ــب ألالنسـ ـ ــبة املئويـ ـ ــة علـ ـ ــس أسـ ـ ــا مبل ـ ـ ـ أجـ ـ ــر عمـ ـ ــل الفـ ـ ــرد الاامـ ـ ــل
واارتاكات صاكحب الامل يف التأما االجتماعي احلاومي اإللزامـي الـن حتسـب فيمـا يتالـق ألـأجر
ذلق الامل:


 75يف املائة م املبل احملسوب عندما ياون األاذاي الااملون م األاـذاي ذوع
اإلعاقة البالغا س التوظيف والذي ثبتت ألشأ م نسبة قدرة علس الامـل تبلـ  25يف
املائة ،أو مستوى إعاقة طري؛



 60يف املائة م املبل احملسوب عندما ياون األاذاي الااملون م األاـذاي ذوع
اإلعاقــة البــالغا س ـ التوظيــف والــذي ثبتــت ألشــأ م نســبة قــدرة علــس الامــل ت ـرتاو
ألا  30و 40يف املائة ،أو مستوى إعاقة متوسا؛



 50يف املائة م املبل احملسوب عندما ياون األاذاي الااملون م األاـذاي ذوع
اإلعاقــة البــالغا س ـ التوظيــف والــذي ثبتــت ألشــأ م نســبة قــدرة علــس الامــل ت ـرتاو
ألا  45و 55يف املائة ،أو مستوى إعاقة طفيف.

 -237ويدف دعم أجر الامـل ملـدة قـد تصـل إىل  12اـهرا عنـدما ياـون عقـد الامـل قـد أألـرم
م األاذاي ذوع اإلعاقة الذي ثبتت ألشأ م نسبة قدرة علس الامل ترتاو ألا  45و 55يف
املائة ،أو مستوى إعاقة طفيف .وإذا كان األاذاي الااملون م ذوع اإلعاقـات اخلطـرية (40
يف املائة م القدرة علس الامل كحد أقصـس أو مسـتوى إعاقـة طـري أو متوسـا  ،تـدف اإلعانـة
علس أسا غري ددود وطوال فرتة عملهم.
 -238وجيــوز مــنأ الــدعم إلنشــاء فــري الامــل كح ـ يتســى توظيــف األاــذاي ذوع اإلعاقــة
لفــرتة غــري دــدودة مـ ــالل إنشــاء وظــائف جديــدة (تاــديل الوظـائف القائمــة مـ أ ــذ طبياــة
إعاقة الفرد الااطل ع الامل يف االعتبار .وال ميا أن يتجاوز الدعم املذصـص إلنشـاء وظيفـة
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واكحــدة  40ضــافا للحــد األدىن لألجــور املاتمــد م ـ قبــل احلاومــة .وعلــس أصــحاب الامــل أن
يدفاوا ما ال يقل ع  35يف املائة م النفقات الالزمة إلنشاء (تاديل الوظائف (لال موظـف
م ـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة ال ــذي ثبتــت ألشــأ م نســبة ق ــدرة علــس الامــل ال تتج ــاوز  25يف
املائــة ،أو مســتوى إعاقــة طــري (كحـ  1يوز/يوليـه  ،2005ألالنســبة للشــذص ذع اإلعاقــة مـ
اجملموعــة األوىل  20 -يف املائــة؛ ألالنســبة للموظــف م ـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذع ثبتــت
ألشأنه نسبة قدرة علس الامل ترتاو ألا  30و 40يف املائة ،أو مسـتوى إعاقـة متوسـا (كحـ 1
يوز/يوليه  ،2005ألالنسبة للشذص ذع اإلعاقة م اجملموعـة الثانيـة  30 -يف املائـة وعلـيهم
اإلألقاء علس الوظيفة املنشـأة (املادلـة ملـدة ال تقـل عـ  36اـهرا مـ تـاريخ توظيـف األاـذاي
املوجها م قبل دوائر تبادل الامل اإلقليمية.
 -239وميــنأ دعــم الامــل املســتقل لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي ثبتــت ألشــأ م قــدرة علــس
الامــل ألنســبة  40يف املائــة أو إعاقــة م ـ مســتوى طــري أو متوســا ،الــذي يســاون للشــروا يف
أعم ــا م التجاري ــة اخلاص ــة وتوظي ــف أنفس ــهم .وال مياـ ـ أن يتج ــاوز ال ــدعم املذص ــص إلنش ــاء
وظيف ــة واكح ــدة  40ض ــافا للح ــد األدىن لألج ــور املاتم ــد م ـ قب ــل احلاوم ــة ،دون تطبي ــق ا ــرط
تغطية ما ال يقل ع  35يف املائة م النفقات الالزمة إلنشـاء (تاـديل الوظـائف .وياـون علـس
الفرد م ذوع اإلعاقة الذع وظف نفسه أن يبقي علس وظيفته ملدة ال تقل ع  36اـهرا .وقـد
قــام  60فــردا م ـ ذوع اإلعاقــة عــام  ،2009و 43فــردا م ـ ذوع اإلعاقــة عــام  ،2010و40
فردا م ذوع اإلعاقة عام  2011ألتوظيف أنفسهم.
 -240ومياـ ـ تنظ ــيم الت ــدريب امله ــين لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة كحـ ـ ياتس ــبوا املـ ـؤهالت أو
الافاءات ،إذا كان ذلق ضروريا للتوظيف .وال ميا أن يتجاوز املبل اإلمجـايل املذصـص للفـرد
البــال سـ التوظيــف الااطــل عـ الامــل أو الــذع أنــذر ألاإلقالــة  6أضــااب احلــد األدىن لألجــور
الشهرع املاتمد مـ قبـل احلاومـة الكتسـاب التأهيـل و 3أضـااب احلـد األدىن لألجـور الشـهرع
املاتمــد م ـ قبــل احلاومــة لتحســا التأهيــل أو اكتســاب الافــاءة .وتــدف منحــة دراســية مــرة يف
الشــهر ط ـوال فــرتة التــدريب املهــين لألف ـراد البــالغا س ـ التوظيــف الاــاطلا ع ـ الامــل أو الــذي
أنــذروا ألاإلقالــة أو الــذي ياملــون ألــدوام جزئــي ،وتســدد نفقــات الســفر إىل التــدريب املهــين ذهاألــا
وإياألا ،ونفقات اإلقامـة عنـدما تـنظم الركحلـة إىل موقـ التـدريب املهـين ملـرة واكحـدة فقـا يف أسـبوا
الامل ،ومجي النفقات املتالقة ألالفحوصات الصحية اإللزامية والتطايم ضـد األمـراب املاديـة إذا
كانت الصاو القانونية الن تنظم صحة وسالمة املوظفا يف الامل تنص علس ذلق.
 -241وتنظم األاغال الاامة مؤقتا لتماا األفـراد ذوع اإلعاقـة البـاكحثا عـ الامـل مـ كسـب
مايشتهم واحلصـول علـس الوظـائف .ويـدف الـدعم لصـاكحب الامـل الـذع يوظـف األاـذاي ذوع
اإلعاقة مبوجب عقد عمل ألداء األاغال الاامة فيما يتالـق ألـأجر الوقـت املذصـص للامـل ألشـال
فالي وفق ا لسار الساعة األدىن املاتمد م قبل احلاومـة واملطبـق ـالل ذلـق الشـهر ،وتـدف أيضـ ا
اارتاكات صـاكحب الامـل يف التـأما االجتمـاعي احلاـومي اإللزامـي الـن حتسـب فيمـا يتالـق ألـأجر
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ذلــق الامــل ،كمــا تـدف لصــاكحب الامــل تاويضــات ماليــة عـ اإلجــازة غــري املســتذدمة .وال مياـ
أن تتجاوز املدة اإلمجالية لألاغال الاامة  6أاهر م فرتة  12اهرا.
 -242وعل ــس عاـ ـ ق ــانون دع ــم الامال ــة ،ي ــنص ق ــانون املؤسس ــات االجتماعي ــة عل ــس م ــنأ
املســاعدة احلاوميــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة البــالغا س ـ تقاضــي ماــا الشــيذو ة .ويــنص
ذلق القانون علس دعم احلاومة للمؤسسات االجتماعية ،وألالتحديد م الل التسديد اجلزئـي
ألجــر الامــل ومســا ات التــأما االجتمــاعي احلاــومي ،ودعــم إنشــاء فــري الامــل ،م ـ أجــل
تا ــديل وظ ــائف األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة الا ــاملا واقتن ــاء وس ــائل عمله ــم أو تا ــديلها ،وإعان ــة
ت ــدريب امل ــوظفا املنتم ـا إىل الفئ ــات املس ــتهدفة .وألاإلض ــافة إىل املس ــاعدة احلاومي ــة امل ــذكورة،
مياـ أن ختصــص مســاعدات كحاوميــة إضــافية للمشــاري االجتماعيــة اخلاصــة ألاألاــذاي ذوع
اإلعاق ــة ،وه ــي إعان ــة تا ــديل أليئ ــة عم ــل األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،واملب ــا الص ــناعية والرتفيهي ــة
وإعانــة ســداد النفقــات اإلداريــة ونفقــات النقــل اإلضــافية ،وإعانــة ســداد نفقــات املســاعد (مــرتجم
لغة اإلاارة .
 -243ويرم ــي التا ــويض اجلزئ ــي ألج ــرة الام ــل ومس ــا ات الت ــأما االجتم ــاعي للتا ــويض ع ـ
النفقـ ــات اإلضـ ــافية ذات الصـ ــلة ألاملؤسسـ ــات االجتماعيـ ــة ألفاـ ــل عـ ــدم تـ ــوفر مهـ ــارات الامـ ــل،
واخنف ــاب اإلنتاجي ــة ،أو ق ــدرة الا ــاملا املنتم ــا إىل الفئ ــات املس ــتهدفة احملـ ـدودة عل ــس الام ــل.
وحيسب التاويض كنسبة مئوية علس أسا مجي أنواا أجور الامل احملسوألة ـالل الشـهر ،فيمـا
يتالق ألال موظف ينتمـي إىل الفئـة املسـتهدفة ويامـل يف املؤسسـة االجتماعيـة ،لاـ دون جتـاوز
ضافي احلد األدىن لألجور الشهرع املاتمد م قبل احلاومة الذع كان ماموال أله ذلق الشهر،
وعلس أسـا قيمـة مسـا ات صـاكحب الامـل يف التـأما االجتمـاعي احلاـومي اإللزامـي احملسـوألة
فيما يتالق ألأجر الامل املذكور:


 75يف املائــة م ـ املبل ـ احملســوب عنــدما ياــون األف ـراد الاــاملون م ـ األاــذاي ذوع
اإلعاقة الذي ثبتت ألشأ م نسبة قدرة علس الامل تبل  25يف املائة ،أو مستوى إعاقة
طري ،أو مستوى عال م االكحتياجات اخلاصة؛



 70يف املائــة م ـ املبل ـ احملســوب عنــدما ياــون األف ـراد الاــاملون م ـ األاــذاي ذوع
اإلعاقة الذي ثبتـت ألشـأ م نسـبة قـدرة علـس الامـل تـرتاو ألـا  30و 40يف املائـة ،أو
مستوى إعاقة متوسا ،أو مستوى متوسا م االكحتياجات اخلاصة؛



 60يف املائــة م ـ املبل ـ احملســوب عنــدما ياــون األف ـراد الاــاملون م ـ األاــذاي ذوع
اإلعاقة الذي ثبتـت ألشـأ م نسـبة قـدرة علـس الامـل تـرتاو ألـا  45و 55يف املائـة ،أو
مستوى إعاقة طفيف ،أو مستوى منذفض م االكحتياجات اخلاصة.

 -244وميا أن ينأ إعانة للتاويض ع نفقات إنشاء (تاديل وظيفة الشذص ذع اإلعاقة
القتناء وسـائل عملـه أو تاـديلها إذا كانـت تلـق النفقـات الزمـة مـ أجـل القضـاء علـس الاقبـات
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يف املؤسسـة ،النامجـة عـ إعاقـة املوظــف والـن حتــول دون أدائـه مهــام الامـل .ويشــمل مبلـ إعانــة
إنشاء أو تاديل وظيفة واقتنـاء أو تاـديل وسـائل عمـل الشـذص ذع اإلعاقـة الـذع ثبتـت ألشـأنه
نسـ ــبة قـ ــدرة علـ ــس الامـ ــل تبل ـ ـ  25يف املائـ ــة أو مسـ ــتوى إعاقـ ــة طـ ــري أو مسـ ــتوى عـ ــال م ـ ـ
االكحتياجات اخلاصة  80يف املائة م مجي النفقـات الالزمـة لـذلق الغـرب .ويشـمل مبلـ إعانـة
إنشاء أو تاديل وظيفة واقتنـاء أو تاـديل وسـائل عمـل الشـذص ذع اإلعاقـة الـذع ثبتـت ألشـأنه
نس ــبة ق ــدرة عل ــس الام ــل ت ـرتاو أل ــا  30و 40يف املائ ــة أو مس ــتوى إعاق ــة متوس ــا أو مس ــتوى
متوســا مـ االكحتياجــات اخلاصــة  70يف املائــة مـ مجيـ النفقــات الالزمــة لــذلق الغــرب .كمــا
يشمل مبلـ إعانـة إنشـاء أو تاـديل وظيفـة واقتنـاء أو تاـديل وسـائل عمـل الشـذص ذع اإلعاقـة
الذع ثبتت ألشأنه نسبة قدرة علس الامل ترتاو ألا  45و 55يف املائة أو مستوى إعاقة طفيف
أو مســتوى مــنذفض م ـ االكحتياجــات اخلاصــة  65يف املائــة م ـ مجي ـ النفقــات الالزمــة لــذلق
الغــرب .وال مياـ أن تتجــاوز إعانــة إنشــاء أو تاــديل وظيفــة الشــذص ذع اإلعاقــة أو اقتنــاء أو
تاــديل وســائل عمل ـه  40يف املائــة م ـ احلــد األدىن لألجــور الشــهرع املاتمــد م ـ قبــل احلاومــة
الذع كان ماموال أله الل الشهر الذع صص فيه الدعم.
 -245وينأ إعانة تاديل أليئة عمـل املوظـف ذع اإلعاقـة واملبـا الصـناعية والرتفيهيـة للتاـويض
ع ـ ـ نفق ــات املؤسس ــات االجتماعي ــة لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،وذل ــق هب ــدب القض ــاء عل ــس
الاقب ــات النامج ــة ع ـ ـ إعاق ــة املوظ ــف الـ ــن حت ــول دون وص ـ ـوله إىل ما ــان الام ــل أو الرتفيـ ــه يف
املؤسسة .وتشمل إعانـة التاـويض عـ تلـق النفقـات لاـل موظـف ذع إعاقـة ثبتـت ألشـأنه نسـبة
قــدرة علــس الامــل تبلـ  25يف املائــة أو مســتوى إعاقــة طــري أو مســتوى عــال مـ االكحتياجــات
اخلاصة نسبة  80يف املائة؛ أما ألالنسبة للموظف ذع اإلعاقة الذع ثبتت ألشأنه نسبة قدرة علـس
الام ـ ــل ت ـ ـرتاو أل ـ ــا  30و 40يف املائ ـ ــة أو مس ـ ــتوى إعاق ـ ــة متوس ـ ــا أو مس ـ ــتوى متوس ـ ــا م ـ ـ
االكحتياجــات اخلاصــة ،فتشــمل إعانــة التاــويض عـ تلــق النفقــات نســبة  70يف املائــة .وال مياـ
أن تتجــاوز إعانــة تاــديل أليئــة عمــل املوظــف ذع اإلعاقــة واملبــا الصــناعية والرتفيهيــة  6أضــااب
احلد األدىن لألجور الشهرع املاتمد م قبل احلاومة الذع كـان مامـوال ألـه ـالل الشـهر الـذع
صص فيه الدعم وال ميا أن ختصص أكثر م مرة واكحدة كل  36اهرا.
 -246وختص ــص إعان ــة م ـ ـ أج ــل التاـ ــويض ع ـ ـ النفقـ ــات اإلداري ــة اإلضـ ــافية ال ــن تتابـ ــدها
املؤسسات االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة ألسـبب عمـل املـوظفا ذوع اإلعاقـة .ومياـ أن
يــنأ إعانــة للتاــويض عـ نفقــات الوقــود للمؤسســة االجتماعيــة الــن تــوفر النقــل مـ الامــل وإليــه
للمــوظفا ذوع اإلعاقــة الاــاملا فيهــا الــذي كحــدد ألشـأ م مســتوى إعاقــة طــري أو متوســا ،أو
املوظفا ذوع اإلعاقة الذي كحددت نسبة قـدرمم علـس الامـل يف  40يف املائـة أو مسـتوى عـال
أو متوسـا مـ االكحتياجـات اخلاصـة ،وتـوفر أيضـا النقـل مـ املنـازل وإليهـا ألالنسـبة للمـواد وقطـ
الغيار واملنتجات الضرورية لامل املوظفا ذوع اإلعاقـة يف منـاز م وغريهـا .وال مياـ أن يتجـاوز
مبل الدعم  70يف املائة م مجي النفقات الالزمة.
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 -247وإذا كــان املوظف ـون املصـاألون ألإعاقــة طــرية أو متوســطة ثبتــت ألشــأ ا نســبة قــدرة علــس
الامــل تبل ـ  40املائ ــة أو مســتوى ع ــال أو متوس ــا م ـ االكحتياجــات اخلاص ــة حباج ــة إىل دع ــم
مساعد (مرتجم لغة اإلاارة مـ أجـل أداء وظـائف عملهـم ،ختصـص إعانـة للتاـويض عـ تلـق
النفقــات .ويشــمل الــدعم  40يف املائــة م ـ ماــدل احلــد األدىن ألجــر الســاعة املاتمــد م ـ قبــل
احلاومــة املامــول ألــه ــالل اــهر ختصــيص الــدعم لاــل موظــف م ـ ذوع اإلعاقــة ثبتــت ألشــأنه
نســبة قــدرة علــس الامــل تبل ـ  25املائــة أو مســتوى عــال أو متوســا م ـ االكحتياجــات اخلاصــة،
و 20يف املائة لال موظف م ذوع اإلعاقة ثبتت ألشأنه نسبة قدرة علس الامل ترتاو ألـا 30
و 40يف املائة ،م أ ذ الوقت الذع عمله املوظف ذو اإلعاقة فاليا ألاا االعتبار.
 -248ويــنص قــانون املؤسســات االجتماعيــة علــس إماانيــة ختصــيص إعانــة لتلــق املؤسســات
للتاويض ع النفقـات الـن تتابـدها مـ أجـل تـدريب األاـذاي ذوع اإلعاقـة .وجيـب أن يـروم
التدريب رف مستوى تأهيل املـوظفا الـالزم ألنشـطة املشـروا االجتمـاعي .ومياـ أن تبلـ إعانـة
تــدريب املــوظفا املنتمــا للمجموعــات املســتهدفة  35يف املائــة م ـ النفقــات الالزمــة للتــدريب
اخلاي ،أو  60يف املائة م النفقات الالزمة للتدريب ذع الطـاأل الاـام .ومياـ الزيـادة يف ذلـق
الدعم ألنسبة  10يف املائة إذا منحت املساعدة للمؤسسات املتوسطة ،أو ألنسبة  20يف املائة إذا
منحت املساعدة للمؤسسات الصغرية.
 -249وجتـدر اإلاــارة إىل تزايــد عـدد املؤسســات االجتماعيــة يف ليتوانيــا كــل عــام ،مبــا يف ذلــق
املؤسس ـ ــات االجتماعي ـ ــة لألا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة .وق ـ ــد أللـ ـ ـ ع ـ ــدد املؤسس ـ ــات االجتماعي ـ ــة
التشـ ــغيلية  83مؤسسـ ــة عـ ــام ( 2008مبـ ــا يف ذلـ ــق  61مؤسسـ ــة اجتماعي ـ ـة لألاـ ــذاي ذوع
اإلعاقـة  ،وأللـ  102مؤسسـة عـام ( 2009مبـا يف ذلـق  74مؤسسـة اجتماعيـة لألاــذاي ذوع
اإلعاقـة  ،وأللـ  128مؤسسـة عـام ( 2010مبـا يف ذلـق  90مؤسسـة اجتماعيـة لألاــذاي ذوع
اإلعاقة  ،وألل  137مؤسسة عام ( 2011مبا يف ذلق  101مؤسسة اجتماعية لألاذاي ذوع
اإلعاقــة  .كمــا ألل ـ عــدد املــوظفا م ـ ذوع اإلعاقــة يف املؤسســات االجتماعيــة  2 449موظفــا
عام  2010و 3 498موظفا عام .2011
 -250وقد دفات 20 548 291.20ليتا عـام  2011للمؤسسـات االجتماعيـة مـ امليزانيـة
احلاومي ــة ،مب ــا يف ذل ــق  16 135 816.12ليت ــا كتا ــويض جزئ ــي ألج ــرة الام ــل ومس ــا ات
الت ــأما االجتم ــاعي احلا ــومي ،كم ــا دفا ــت 3 767 975.77ليت ــا كإعان ــات إلنش ــاء ف ــري
الام ـ ــل ،و 2146.65ليت ـ ــا كإعان ـ ــات لت ـ ــدريب امل ـ ــوظفا املنتم ـ ـا إىل اجملموع ـ ــات املس ـ ــتهدفة،
و 25 350.00ليت ـ ــا كإعان ـ ــات لتا ـ ــديل أليئ ـ ــة عم ـ ــل امل ـ ــوظفا ذوع اإلعاق ـ ــة واملب ـ ــا ص ـ ــناعية
والرتفيهيــة ،و 1109.71ليتــا كـدعم للتاــويض عـ النفقــات اإلداريــة اإلضــافية ،و148 047.65
ليتــا كإعانــات لتاــويض نفقــات النقــل اإلضــافية ،و 457 863.30ليتــا كإعانــات لتاــويض نفقــات
املساعد (مرتجم لغة اإلاارة .
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تنظيم عالقات عمل األشخاص ذوي اإلعاقة وأ وم عملهم
 -251إن ق ــانون الام ــل جلمهوري ــة ليتواني ــا (اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم  2002 ،2569-64ه ــو
القــانون الرئيســي املـنظم لاالقــات الامــل وهــو يـنص علــس املســاواة ألــا اخلاضــاا لــه ألغــض النظــر
عـ جنســهم ،ومــيلهم اجلنســي ،وعــرقهم ،وجنســيتهم ،ولغـتهم ،وأصــلهم ،وكحـالتهم االجتماعيــة،
وعقيــدمم ،وكحـالتهم الزوجيــة واألســرية ،وســنهم ،وماتقــدامم وقناعــامم ،وانتمــائهم إىل األكحـزاب
السياسية واملنظمات غري احلاومية ،والظروب الن ال صلة ا ألاخلصائص املهنية للموظفا.
 -252ويــنص قــانون تاــافؤ الفــري أيضـا علــس وجـوب إعمــال صــاكحب الامــل لتاــافؤ الفــري
يف الامــل (انظــر القســم الفرعــي مـ التقريــر ألشــأن املــادة  5مـ االتفاقيــة  .وجيــب علــس صــاكحب
الامل أن يطبق نف ماايري اال تيـار ،مـا عـدا يف احلـاالت الـن يـنص عليهـا القـانون ،دون أ ـذ
سـ ـ الف ــرد ،أو ميل ــه اجلنس ــي ،أو إعاقت ــه ،أو عرقـ ـه أو أص ــله اإلث ــين أو دينـ ـه أو ماتقداتـ ـه ألا ــا
االعتبار عنـد توظيفـه يف اخلدمـة الاامـة أو يف غريهـا؛ كمـا جيـب عليـه إنشـاء نفـ ظـروب الامـل
أو اخلدمــة الاامــة وأيضـ ا تــوفري نفـ اإلماانيــات لرفـ مســتوى التأهيــل ،والســاي للحصــول علــس
التــدريب املهــين أو إعــادة التأهيــل األكثــر تامقــا ،أو اكتســاب اخلــربة الامليــة .وجيــب عليــه أيض ـ ا
تــوفري نف ـ االمتيــازات؛ وتطبيــق نف ـ املاــايري لتقيــيم الامــل واألنشــطة الرمسيــة الــن يضــطل هبــا
موظفـو القطــاا الاــام؛ وجيــب عليــه أن يطبــق نفـ ماــايري التقيــيم ألشــأن الفصــل مـ الامــل ومـ
اخلدم ــة الاام ــة؛ وجي ــب أن ي ــدف نف ـ أج ــر الام ــل ع ـ نف ـ الام ــل وع ـ الام ــل ذع القيم ــة
املساوية؛ وجيب أن ميتثل لاللتزامات األ رى الن ينص عليها القانون.
 -253كمــا يــنص قــانون الامــل علــس مبــدأ أجــر الامــل الاــادل ،أع أن أجــر عمــل املــوظفا
يتوقــف علــس كميــة الامــل ونوعيتــه ،ونتــائج عمــل املؤسســة ،أو املنظمــة ،فضـالا عـ طلــب الامــل
وعرضـه يف ســو الامــل .ويتقاضــس الرجــال والنســاء نف ـ أجــر الامــل عـ نف ـ الامــل أو عـ
الام ــل ذع القيم ــة املس ــاوية (الفق ــرة  3م ـ ـ امل ــادة  186م ـ ـ ق ــانون الام ــل  .وألالت ــايل ،فه ــذه
األكحاــام تتمااــس م ـ كحــق األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف احلص ـول علــس نف ـ أجــر الامــل ع ـ
الامل ذع القيمة املساوية علس النحو املنصوي عليه يف هذه املادة م االتفاقية.
 -254وقـد جــاء قــانون الامــل ألاــدد مـ الضــمانات ذات الصــلة ألاحملافظــة علــس أمــاك الامــل
وتاديلها لامل األاذاي ذوع اإلعاقة .وتنص املادة  133مـ قـانون الامـل علـس سـبيل املثـال
علس أنه إذا فقد املوظف قدرته علس الامل ألسـبب إصـاألته ـالل الامـل أو ألفاـل املـرب املهـين،
يبقس ماان عملـه ومنصـبه اـاغران كحـ يسـتايد قدرتـه علـس الامـل أو كحـ تثبـت اإلعاقـة .وإذا
ثبتت اإلعاقة ألشأن املوظف ،جيوز إ اء عقد الامل املـربم ماـه وفقـ ا ألكحاـام القسـم ذع الصـلة.
أما إذا أصبأ املوظف عاجزا ع الامل ألصفة مؤقتة ألسباب أ رى (غري اإلصـاألة ـالل الامـل
أو ألفال املرب املهين  ،فيظل ماان الامل واملنصب ااغران إذا ظل املوظف ال يأي إىل الامـل
ملــدة ال تزيــد ع ـ مائــة وعش ـري يومــا متتاليــة أو ملــدة ال تتجــاوز مائــة وأرألاــا يومــا ــالل اإلثــين
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عشر اهرا الساألقة ،ألسبب الاجز املؤقت ع الامل ،طاملا تنص القوانا والصاو القانونيـة
املايارية األ رى علس ألقاء ماان الامل واملنصب ااغري لفرتة أطول يف كحالة مرب ماا.
 -255وجت ـدر اإلاــارة إىل أن البنــد  1م ـ الفقــرة  1م ـ املــادة  131م ـ قــانون الامــل حيظــر
إنـذار املــوظفا ألإ ــاء عقــد الامــل أو ألالفصــل مـ الامـل ــالل فــرتة الاجــز املؤقــت عـ الامــل.
وال جيــوز إ ــاء عقــد الامــل املــربم مـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة إال يف كحــاالت اســتثنائية ،أع إذا
كــان مـ اــأن اإلألقــاء علــس املوظــف يف الامــل أن يســبب انتهاكـا ماديــا ملصــا صــاكحب الامــل
(الفقرة  4م املادة  129م قانون الامل .
 -256ويـنص قــانون الامــل علــس أنــه يف كحــال تــدهور صــحة املوظــف ألســبب عملـه يف مؤسســة
ماينة (حبيد ال ياون ألوساه القيام مبا كان يقوم أله م أعمال ساألقا ألسبب اإلصاألة ،أو املرب
املهــين ،أو األضـرار الصــحية األ ــرى وال تاــون أيــة إماانيــة لنقلــه إىل ماــان ــر موافــق حلالتــه
الصحية وملؤهالته قدر املستطاا ألفال عدم وجود أع عمل يف املؤسسـة قـد ياـون املوظـف قـادرا
علس القيام أله ياايا م كحالته الصحية ،يتلقس ذلق املوظـف إعانـة مرضـية كحـدد مبلغهـا مبوجـب
الق ـوانا إىل كحــا التوصــل م ـ دائــرة حتديــد نســبة اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل ألاســتنتاج ألشــأن
قدرته علس الامل .وألاد حتديد نسبة القدرة علس الامـل املفقـودة ،وإذا ياـ املوظـف مشـموال
ألتغطية التأما االجتماعي ضد إصاألات الامـل واألمـراب املهنيـة ،يـدف لـه تاـويض عـ األضـرار
(املــادة  249مـ قــانون الامــل  .وإذا نقــل املوظــف إىل ماــان عمــل ــر يقــل أجــره عـ األجــر
الس ـاألق ،يف ظــل ظــروب أ ــرى كحــددت يف الفقــرة  1م ـ املــادة  212م ـ قــانون الامــل ،ي ـدف
الفر ألا متوسا أجر الامـل السـاألق واألجـر املـدفوا عـ الامـل املنجـز كحـا التوصـل ألاسـتنتاج
جلنة الفحص االجتماعي والطمل احلاومية ألشأن قدرة املوظف علس الامل.
 -257وحيدد قانون الامل مدة عمل األاذاي ذوع اإلعاقة اإلضايف وإجازامم:
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ألن ــاء عل ــس طل ــب الف ــرد ذع اإلعاق ــة ،حي ــدد الام ــل أل ــدوام جزئ ــي ــالل ي ــوم الام ــل أو
أسبوا الامل علس أسا استنتاج دائرة حتديد نسبة اإلعاقة والقدرة علس الامل؛



حيــدد الامــل ألــدوام جزئــي ــالل يــوم الامــل أو أســبوا الامــل فيمــا يتالــق ألــالفرد ذع
اإلعاقة علس أسا استنتاج دائرة حتديد نسبة اإلعاقة والقدرة علس الامل؛



ال ميا ـ أن يالــف الفــرد ذو اإلعاقــة ألالامــل اإلضــايف إال مبوافقتــه (إذا يا ـ ذلــق
دظورا ألناء علس استنتاج دائرة حتديد نسبة اإلعاقة والقدرة علس الامل ؛



ال مياـ أن يالــف الفــرد ذو اإلعاقــة ألالامــل لــيال أو ألاحلراســة يف املؤسســة أو يف املنــزل
إال مبوافقت ــه (إذا ياـ ـ ذل ــق دظ ــورا ألن ــاء عل ــس اس ــتنتاج دائ ــرة حتدي ــد نس ــبة اإلعاق ــة
والقدرة علس الامل ؛



حيق لألفراد ذوع اإلعاقة احلصول علس كحد أدىن لإلجازة السنوية أطول م غريهم ،أع
 35يوما تقومييا.
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 -258ويــنص ق ــانون الام ــل عل ــس كح ــق امل ــوظفا يف الامــل ألطريق ــة من ــة .وجي ــب أن ت ــوفر لا ــل
موظف ظروب الامل املناسبة واآلمنة ،والن ال تضر ألصحته ،علس النحو املنصوي عليـه يف قـانون
السالمة والصحة يف الامل جلمهورية ليتوانيا (اجلريدة الرمسية رقم  ، 2003 ،3170-70يف كحـا
أن امل ــادة  279م ـ ـ ق ــانون الام ــل ت ــنص عل ــس ض ــمانات ألش ــأن س ــالمة وص ــحة امل ــوظفا ذوع
اإلعاقـة .وتافــل سـالمة وصــحة املــوظفا ذوع اإلعاقـة مبوجــب قــانون الامـل والقـوانا األ ــرى،
فضـالا عـ الصــاو القانونيــة املاياريــة الــن تــنظم الســالمة والصــحة يف الامــل .وتــنص املــادة 38
م قانون السالمة والصحة يف الامل علس أن سالمة وصحة املوظفا ذوع اإلعاقة مافولـة مـ
قبـل قــانون الامــل والقـوانا األ ــرى والصــاو القانونيـة املاياريــة الــن تـنظم الســالمة والصــحة يف
الامل .وميا التنصيص علس ضمانات السالمة والصـحة اإلضـافية لألاـذاي ذوع اإلعاقـة يف
االتفاقات اجلماعية ويف عقود الامل.
 -259وتنطب ــق القـ ـوانا والص ــاو القانوني ــة األ ــرى ال ــن ت ــنظم عالق ــات الام ــل والض ــمانات
االجتماعية علس موظفي القطاا الاام طاملا ينظم القانون وضـاهم وضـمانامم االجتماعيـة ،وفقـا
للمــادة  5م ـ قــانون اخلدمــة املدنيــة جلمهوريــة ليتوانيــا (اجلريــدة الرمسيــة رقــم 1999 ،2130-66؛
رقم  . 2002 ،1708-45وخيض املوظفون الاموميون ألكحاـام قـانون الامـل الـن حتظـر ممارسـة
التمييز ضد األاذاي ذوع اإلعاقة ،م مراعاة األكحاام املذكورة نفا.

المادة 28
اسلوى المعيشة الالئق والحمانة اال لماعية
 -260يــنظم الدســتور احلقــو االجتماعيــة األساســية :يــنص علــس أن الدولــة تافــل للم ـواطنا
احلــق يف احلصــول علــس ماــا الشــيذو ة واإلعاقــة ،فض ـالا ع ـ تقــدمي املســاعدة االجتماعيــة يف
كحاالت البطالة واملرب والرتمل وفقدان املايل ويف احلاالت األ رى الن تنص عليها القوانا.
 -261ويتاون النظام الليتوا للحماية االجتماعية مما يلي:
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نظ ــام الت ــأما االجتم ــاعي ال ــذع يق ــوم عل ــس مب ــدأ املس ــا ات :ي ــدف امل ــؤم علي ــه أو
صــاكحب الامــل مســا ات لصــا املــوظفا حبيــد يتلقــس املوظــف املاــا أو الفائــدة،
اللـ ـ ــذان خيتلـ ـ ــف مبلغهمـ ـ ــا كحسـ ـ ــب مقـ ـ ــدار املسـ ـ ــا ات ،يف كحالـ ـ ــة كحـ ـ ــدوث املذـ ـ ــاطر
االجتماعية؛



نظــام املســاعدة االجتماعيــة ،ال ـذع ال يتوقــف علــس فــرتة التــأما االجتمــاعي .ويتاــون
نظام املساعدة االجتماعية م جزأي رئيسيا :املساعدة املاليـة واخلـدمات االجتماعيـة.
وتتذــذ املســاعدات االجتماعيــة أيض ـا اــال فوائــد .ويــول املســاعدات االجتماعيــة م ـ
امليزانية احلاومية أو م امليزانية البلدية؛
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الفوائــد االجتماعيــة اإلضــافية الــن يــنأ جملموعــات ســاانية دــددة نظ ـرا ملزاياهــا اخلاصــة
أو للضرر الذع حلقها .ويول م ميزانية احلاومة.

تح ن اإلعاقرة واسرلوى القر مة علرى العمرل واالحليا رات الخاصرة واسرلوى االحليا رات
الخاصة
 -262حيدد مبوجـب قـانون إدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـ ا مسـتوى اإلعاقـة ألالنسـبة
لألا ــذاي ال ــذي تق ــل أعم ــارهم عـ ـ  18عام ــا ،ألاس ــتثناء األفـ ـراد ال ــذي ستش ــملهم (كان ــت
ستشــملهم تغطيــة التــأما االجتمــاعي احلاــومي .واإلعاقــة ه ـي مــدى فقــدان الشــذص لقدرتــه
علس القيام ألالنشاطات اليومية واالستفادة م فري التاليم ألشـال مسـتقل ألسـبب كحالـة صـحية
ماينــة ،وهــو حيــدد وقفــا إلج ـراءات ماقــدة .وميا ـ تقســيم اإلعاقــة إىل ثالثــة مســتويات كحســب
درجــة طورمــا :مســتوى اإلعاقــة الشــديدة (وهــي كحالــة الفــرد الــذع تتــا لــه فــري أقــل للتالــيم
واملشاركة واألداء ألسبب املرب ،أو الصدمات ،أو اإلصـاألة ،أو االضـطراألات الصـحية اخللقيـة أو
املاتسبة يف مركحلة الطفولة أو تأثري الاوامل البيئيـة السـلمل ،ويتطلـب التمـريض والرعايـة ومسـاعدة
اآل ـري ألشــال دائــم  ،ومســتوى اإلعاقــة املتوســطة (وهــي كحالــة الفــرد الــذع تتــا لــه فــري أقــل
للتالــيم واملشــاركة واألداء ألســبب املــرب ،أو الصــدمات ،أو اإلص ـاألة ،أو االضــطراألات الصــحية
اخللقية أو املاتسبة يف مركحلة الطفولة أو تأثري الاوامل البيئيـة السـلمل ،ويتطلـب التمـريض والرعايـة
ومساعدة اآل ري ألشال غـري دائـم ومسـتوى اإلعاقـة الطفيفـة (كحالـة الفـرد النامجـة عـ املـرب،
أو الصــدمات ،أو اإلص ـاألة ،أو االضــطراألات الصــحية اخللقيــة أو املاتســبة يف مركحلــة الطفولــة أو
تــأثري الاوامــل البيئيــة الســلمل والــن ت ـؤدع إىل اخنفــاب طفيــف يف فــري التالــيم واملشــاركة واألداء
املتاكحة له .
 -263وجي ـ ــب أن حي ـ ــدد مس ـ ــتوى الق ـ ــدرة عل ـ ــس الام ـ ــل ألالنس ـ ــبة لألا ـ ــذاي ال ـ ــذي يتج ـ ــاوز
سنهم  18سنة كح يبلغوا س التقاعد .ويتجلس مسـتوى القـدرة علـس الامـل يف قـدرة الشـذص
علــس تاــوي كفاءتــه املهنيــة أو اكتســاب تأهيــل مهــين جديــد أو أداء أنشــطة الامــل الــن تتطلــب
قــدرا أقــل م ـ الافــاءة .وحيــدد مســتوى القــدرة علــس الامــل للشــذص دون س ـ  18ســنة وفق ـ ا
لإلجـراءات الــن ت ـنص عليهــا الصــاو القانونيــة إذا كان ـت ستشــمله تغطيــة التــأما االجتمــاعي
احلاومي .وحيدد مسـتوى القـدرة علـس الامـل علـس أسـا الوثـائق الصـادرة عـ األطبـاء املاـاجلا
للشذص ،واخلرباء يف جمال إعادة التأهيل املهين وغريهم مـ األ صـائيا .وحيـدد مسـتوى القـدرة
علس الامل ألاد تقييم احلالة الصحية للشـذص وقدرتـه علـس أداء أنشـطة الامـل وفقـ ا للمـؤهالت
املاتسبة ،أو اكتساب مؤهالت جديدة أو أداء املهام الـن ال تتطلـب مهـارات ألاـد اسـتنفاد كـل
وسائل إعادة التأهيل الطمل واملهين املمانة وأيضا أدوات املساعدة اخلاصة.
 -264وتقـيم القـدرة علـس الامـل علـس اـال نسـبة مئويـة وحيـدد مسـتواها علـس اـال درجــات
قدر كل منها  5نقا مئوية:
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إذا ثبت أن قـدرة الشـذص علـس الامـل تـرتاو ألـا صـفر و 25يف املائـة فإنـه ياتـرب غـري
قـادر علـس الامــل ،وال ميانـه الامــل يف ظـل الظـروب الااديــة ،أع أنـه ياــون قـادرا علــس
الامل فقا يف أليئة الامل املادلة كحسب نوا اإلعاقة؛



إذا ثبـت أن قـدرة الشـذص علـس الامـل تـرتاو ألـا  30و 55يف املائـة فإنـه ياتـرب قــادرا
جزئيـا علـس الامـل ،وألوســاه الامـل يف ظـل الظـروب الااديــة مـ أ ـذ التوصـيات الـواردة
يف االستنتاج فيما يتالق ألشروط الامل وطبياته ألاا االعتبار؛



إذا ثبت أن قدرة الشذص علس الامل ترتاو ألا  60و 100يف املائة فإنه ياتـرب قـادرا
علس الامل.

 -265وحي ــدد مس ــتوى االكحتياج ــات اخلاص ــة لألاـ ــذاي ال ــذي أللغ ـ ـوا س ـ ـ تقاض ــي ماـ ــا
الشيذو ة وفق ا لتقييم تلق االكحتياجات.
 -266وتتــوىل البلــديات حتديــد مســتوى االكحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة وفق ـا
للق ـ ـرار رقـ ــم  A1-316الصـ ــادر ع ـ ـ وزيـ ــر الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والامـ ــل يف  16تش ـ ـري الثـ ــا /
نوفمرب  2007ألشأن املوافقة علس اـروط وضـواألا حتديـد االكحتياجـات اخلاصـة واالسـتجاألة ـا
(اجلريــدة الرمسيــة رقــم  . 2007 ،4907 120وي َقـيم مســتوى االكحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي
ذوع اإلعاق ــة عل ــس أس ــا املالوم ــات املقدم ــة م ـ قب ــل ال ــدوائر املذتص ــة األ ــرى (وفق ـا لتقي ــيم
االكحتياجــات اخلاصــة ذات الصــلة ألــالتمريض والرعايــة الــدائما (املســاعدة  ،واحلاجــة االجتماعيــة
للتاويض ع مصاريف النقل والتاويض ع نفقات اـراء السـيارة والتاـديل التقـين أو احلاجـة إىل
وسائل املساعدة التقنية أو احلاجـة اخلاصـة لتاـديل السـا أو احلاجـة إىل اخلـدمات االجتماعيـة
واملقاأللة الن جترى م الشـذص ذع اإلعاقـة .وتصـدر البلديـة لـذلق الشـذص اـهادة الشـذص
ذع اإلعاقــة ألاــد حتديــد اكحتياجات ـه اخلاصــة .وحيــق لألاــذاي الــذي كحــدد مســتوى اكحتياجــامم
اخلاصة احلصول علس االمتيازات املنصـوي عليهـا يف الصـاو القانونيـة علـس اـاكلة األاـذاي
الذي كحدد مستوى قدرمم علس الامل.
 -267وحتــدد اكحتياجــات األاــذاي م ـ قبــل دائــرة تقيــيم اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل مبوجــب
قائم ــة املا ــايري ووص ــف إج ـ ـراءات حتدي ــد االكحتياج ــات اخلاص ــة ذات الص ــلة أل ــالتمريض والرعاي ــة
الــدائما (املســاعدة  ،والتاــويض عـ اـراء الســيارة والتاــديل التقــين والتاــويض عـ تاــاليف النقــل
املاتمــدة مبوجــب األمــر رقــم  A1-120/V-346الصــادر ع ـ وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل ووزيــر
الصــحة يف مجهوريــة ليتوانيــا يف  4أيار/مــايو ( 2005اجلريــدة الرمسيــة رقــم . 2005 ،2130-60
وتقـيم االكحتياجــات اخلاصــة وتلــى وفق ـا لإلجـراءات املنصــوي عليهــا يف الصــاو القانونيــة ،ألغــض
النظــر ع ـ س ـ الشــذص أو مســتوى إعاقتــه أو مســتوى قدرتــه علــس الامــل .وياتمــد الق ـرار املتالــق
ألاالكحتياجــات اخلاصــة م ـ أ ــذ التشــذيص الصــادر ع ـ الطبيــب ألاــا االعتبــار ،وأيض ـ ا إماانيــة
استمرار ألاض اإلعاقات الوظيفية ألاد الاالج و/أو أنشطة إعادة التأهيل.
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 -268وميا تقييم االكحتياجات اخلاصة التالية:
احلاجــة اخلاصــة للتم ـريض ال ـدائم ،ال ـن حت ـدد وفق ـ ا للماــايري املاتمــدة مبوجــب
(أ
األمر املذكور أعاله ،ألالنسبة لألاذاي الذي حيتاجون للتمريض املسـتمر والـذي تاـون قـدرمم
علـ ــس التنقـ ــل يف املنـ ــاطق احمليطـ ــة هب ـ ـم ،والتحـ ــر والامـ ــل والتصـ ــرب ألشـ ــال مسـ ــتقل يف احليـ ــاة
الشذصية واالجتماعية مقيدة ألسبب الااهات البدنية والاقلية؛
(ب حتدد احلاجة اخلاصة للاناية الدائمة (املساعدة وفقا للماـايري احملـددة يف األمـر
امل ــذكور أع ــاله ألالنس ــبة لألا ــذاي ال ــذي حيت ــاجون إىل الرعاي ــة املس ــتمرة (املس ــاعدة مـ ـ قب ــل
اــذص ــر يف منــاز م ويف كحيــامم الشذص ــية واالجتماعيــة ألســبب وجــود اضــطراب وظيف ــي
طري جدا؛
(ج حتــدد احلاجــة اخلاصــة لتاــويض نفقــات ا ـراء الســيارة وتاــديلها التقــين ألالنســبة
لألاــذاي الــدي يتجــاوز ســنهم  18ســنة املصـاألا ألإعاقــة اــديدة يف وظيفـتهم احلركيــة ألســبب
الظروب الصحية ذات الصلة ،وفقا للماايري املاتمدة؛
حتـ ــدد احلاجـ ــة اخلاصـ ــة للتاـ ــويض ع ـ ـ مصـ ــاريف النقـ ــل ألالنسـ ــبة لألاـ ــذاي
(د
املصاألا ألإعاقة اديدة يف وظيفتهم احلركية ألسبب الظروب الصـحية ذات الصـلة ،وفقـا للماـايري
املاتمدة.
 -269وألاـ ــد حتديـ ــد االكحتياجـ ــات اخلاصـ ــة املـ ــذكورة ،ي ـ ـنأ لألاـ ــذاي املبـ ــال الـ ــن حت ـ ـددها
الصاو القانونية كتاويضات.
ا لوعات األشخاص ذوي اإلعاقة
 -270تدف ماااـات املسـاعدة االجتماعيـة مـ أمـوال امليزانيـة الاامـة احلاوميـة لألطفـال ذوع
اإلعاقة واألاذاي غري القادري علس الامـل أو غـري القـادري علـس الامـل جزئيـا والـذي ال حيـق
م احلصول علس أع نوا م مدفوعات املاااات التقاعدية أو الذي يتقاضون ماااات ضئيلة
جــدا ،وفقـ ا لقــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن اســتحقاقات املســاعدة االجتماعيــة احلاوميــة (اجلريــدة
الرمسيــة رقــم  . 2005 ،25-71وحيســب مبلـ ماااــات املســاعدة االجتماعيــة مـ اختــاذ مبلـ
ماــا التــأما االجتمــاعي األساســي احلاــومي كمرج ـ (الــذع قــدره  360ليتــا كحاليــا (والــذع
سيشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم املاــا األساســي  .وخيتلــف مقــدار ماــا املســاعدة االجتماعيــة
كحسب فئات املتلقـا (مـ  0.75إىل  2أضـااب املاـا األساسـي  .ويتوقـف ماـا املسـاعدة
االجتماعيــة املــدفوا للطفــل ذع اإلعاقــة علــس مســتوى اإلعاقــة املقــدر ،يف كحــا أن املبلـ املــدفوا
لألاـذاي الـذي هـم يف سـ الامـل ياتمـد علــس نسـبة القـدرة علـس الامــل املفقـودة ،فضـالا عـ
تـاريخ االعـرتاب ألالشـذص كشـذص ذع إعاقـة ألول مـرة .وقـد أللـ متوسـا عـدد متلقـي ماـا
املســاعدة االجتماعيــة البــالغا س ـ الامــل  25 655اذص ـ ا عــام  ،2010يف كحــا ألل ـ عــدد
األطفال ذوع اإلعاقة الذي يتلقون أموال املساعدة االجتماعية  15 835طفال.
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 -271ويــنأ لألاــذاي الــذي قيمــت قــدرمم علــس الامــل واعــرتب ألاــو م غــري ق ـادري علــس
الامــل أو غــري ق ـادري علــس الامــل جزئيــا وفق ـا لإلج ـراءات احملــددة يف الصــاو القانونيــة (املشــار
إلــيهم فيمــا يلــي ألاســم األاــذاي غــري القــادري علــس الامــل أو األاــذاي غــري القــادري علــس
الامــل جزئي ـا  ،والــذي قض ـوا احلــد األدىن لفــرتة التــأما االجتمــاعي احلاــومي املطلوأل ـة وتــدف ــم
ماااــات التــأما االجتمــاعي احلاوميــة ع ـ القــدرة علــس الامــل املفقــودة ،مبوجــب قــانون مجهوريــة
ليتوانيـا ألشــأن ماااـات التــأما االجتمـاعي احلاوميـة (اجلريـدة الرمسيــة رقــم 1994 ،1153-59؛
رق ـ ــم  . 2005 ،2555-71وتتوق ـ ــف أن ـ ـواا املااا ـ ـات تل ـ ــق وأيض ـ ـا مجي ـ ـ مااا ـ ــات الت ـ ــأما
االجتمــاعي احلاوميــة األ ــرى علــس فــرتة عمــل الشــذص والــد ل املــؤم الــذع كــان يتلقــاه قبــل
منأ املاا  .وجتدر اإلاارة إىل أنه ألدأ سريان القانون املؤقت إلعادة كحساب املناف االجتماعيـة
ودفاها يف  1كانون الثا /يناير ( 2010املشار إليه فيما يلي ألاسم القانون املؤقـت ( ،اجلريـدة
الرمسي ـ ــة رق ـ ــم  ، 2009 ،6820-152وق ـ ــد ن ـ ــص عل ـ ــس التذف ـ ـ ـيض املؤق ـ ــت ل ـ ـ ـباض املن ـ ــاف
االجتماعية ،مبا يف ذلق ماااات القدرة علس الامل املفقودة املدفوعـة لألاـذاي غـري القـادري
علس الامل جزئيـا ـالل فـرتة األزمـة االقتصـادية الـن اـهدها البلـد عـامي  2010و .2011و
ختفض املاااات أكثر ،كما أ ا رجات إىل ما كـان يـدف مـ مبـال ـالل عـام  2009ألنهايـة
القــانون املؤقــت ،أع حبلــول  1كــانون الثا /ينــاير  .2012وألل ـ متوســا ماــا فقــدان القــدرة
علــس الامــل  621.15ليتــا ليتوانيــة ،كمــا ألل ـ متوســا ع ـدد متلقــي ذلــق املاــا 22 6943
اذص ا وفق ا لبيانات عام  .2010غري أن عدد متلقي ماا فقدان القـدرة علـس الامـل ظـل يف
تزايد كل عام منذ عام  ،2007م أن املنحس التصاعدع ؤالء املتلقا عرب ألاض التباطؤ.
 -272وتلى االكحتياجات اخلاصة لألاذاي ذوع اإلعاقة يف جمال التمريض والاناية الـدائما
(املســاعدة م ـ ــالل تزويــدهم ألتاويضــات تاــاليف التم ـريض أو الرعايــة (املســاعدة  .وحتــدد
مبـال تلــق املـدفوعات أيضـا علـس أســا املاـا األساســي .ويـنأ تاويضــات تاـاليف التمـريض
يف كحدود  2.5أضااب املاا األساسـي لألاـذاي ذوع اإلعاقـة الـذي ثبتـت ألشـأ م احلاجـة
اخلاصة للتمريض الدائم .وينأ تاويضـات تاـاليف الرعايـة (املسـاعدة لألاـذاي ذوع اإلعاقـة
الذي ثبتت ألشأ م احلاجة اخلاصة للرعاية الدائمـة .ومياـ أن ياـادل مبلـ ذلـق التاـويض 0.5
أو  1أضــااب املاــا األساســي ،وهــو حيــدد كحســب نســبة اإلعاقــة احملــددة ونســبة القــدرة علــس
الامل املفقودة وتاريخ االعرتاب ألالشذص كشذص ذع إعاقة ألول مرة.
 -273وتقدم املالومات املتالقة مببال تاويضات اقتنـاء السـيارة وتاـديلها تقنيـا وتاـاليف النقـل
يف القسم الفرعي م التقرير ألشأن املادة  20م االتفاقية.
الخ اات اال لماعية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
 -274توفر اخلدمات االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة ألالنظر الكحتياجامم الفردية .وتقدر
كحاجــة الشــذص للذــدمات االجتماعيــة وفقـا لتبايتــه وإماانيــات التــدريب علــس الاــيش املســتقل
وأيضـ ـ ا التاويض ــات مـ ـ ــالل اخل ــدمات االجتماعي ــة مـ ـ أج ــل االس ــتجاألة ملص ــا الش ــذص
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واكحتياجاتــه .ويــنظم هــذه املســائل قــانون اخلــدمات االجتماعيــة ،ووصــف إجـراءات حتديــد كحاجــة
الش ـ ــذص (األس ـ ــرة للذ ـ ــدمات االجتماعي ـ ــة ومنحه ـ ــا ل ـ ــه ،ومنهجي ـ ــة حتدي ـ ــد كحاج ـ ــة الش ـ ــيو
واألا ــذاي الاب ــار م ـ ذوع اإلعاق ــة للرعاي ــة االجتماعي ــة املاتم ــدة مبوج ــب األم ــر رق ــم A1-94
الصـ ــادر ع ـ ـ وزيـ ــر الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والامـ ــل يف  5نيسـ ــان/أألريل ( 2006اجلري ــدة الرمسيـ ــة
رقــم  2006 ،1571-43ومنهجيــة حتديــد كحاجــة األطفــال ذوع اإلعاقــة للرعايــة االجتماعيــة
املاتمدة مبوجب األمر رقم  A1-255الصـادر عـ وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل يف  9أيلـول/
سبتمرب ( 2006اجلريدة الرمسية رقم . 2006 ،3793-97
 -275ويا ـ ــاج ت ـ ــوفري وم ـ ــنأ اخل ـ ــدمات االجتماعي ـ ــة املنص ـ ــوي عليه ـ ــا يف ق ـ ــانون اخل ـ ــدمات
االجتماعيــة وفق ـا ملبــادئ اإلدارة ،وأيض ـا املســائل املتالقــة ألــإدارة اخلــدمات االجتماعيــة وتوفريهــا
ومنحها م متلقي اخلدمات االجتماعية و/أو ممثليهم ،ومنظمات محايـة مصـا وكحقـو الفئـات
االجتماعية م الل التااون واملسـاعدة املتبادلـة ألـا األاـذاي واألسـر واجملتماـات ومنظمـات
محايــة مصــا وكحقــو الفئــات االجتماعيــة ومؤسســات تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة واملؤسســات
البلدية والاامة وم الل اجلم ألـا تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة املوافقـة الكحتياجـات الشـذص
وتوفري اخلدمات االجتماعية ألسرته.
 -276ولضــمان إماانيــة وصــول الســاان الفقـراء إىل اخلــدمات االجتماعيــة احليويــة ،مبـ فــيهم
األاذاي ذوو اإلعاقة ،ينص قانون اخلدمات االجتماعية علس أن اخلدمات الاامة (املالومات،
واالستشــارات ،والوســاطة ،وتنظــيم تقــدمي األغذيــة يف املطــاعم اخلرييــة أو تســليم الغــذاء ال ـداف ،
وت ــوفري املالألـ ـ واألكحذي ــة الض ــرورية  ،وأيضـ ـا ــدمات الرعاي ــة االجتماعي ــة (املس ــاعدة املنزلي ــة
لألاــذاي املســنا أو ذوع اإلعاقــة ،و ــدمات تــدريب األســر املارضــة للمذــاطر االجتماعي ــة
علــس املهــارات االجتماعيــة تــوفر جمانــا لاــل متلق ـي املنــاف االجتماعيــة أو ملـ يقــل د لهــم ع ـ
ضــافي الــد ل املــدعوم مـ قبــل احلاومــة (متوســا د ــل األســرة عـ كــل فــرد مـ أفـراد األســرة
( 700ليتا ليتوانية .
 -277وقد وردت املالومات املتالقـة ألاخلـدمات االجتماعيـة اخلاصـة ألاألاـذاي ذوع اإلعاقـة
أيضا يف املادة  19م التقرير ألشأن االتفاقية.
اعلواات ع الم لوعات اللري نلقااراها األشرخاص ذوو اإلعاقرة ار أ رل تغطيرة تاراليف
الخ اات ولواتي الاه باء والهاتف أو الوقود
 -278وفق ا للقرار رقم  193الصادر ع كحاومة مجهوريـة ليتوانيـا يف  26ذار/مـار 1992
ألشـأن اخلـدمات الطبيــة واالجتماعيــة املقدمــة لألاـذاي ذوع اإلعاقــة وضــمان كحــالتهم املاديــة
(اجلريدة الرمسية رقم  1992 ،444-16و إجراءات املدفوعات الن يتقاضاها األاذاي ذوو
اإلعاقة املاتمدة مبوجب األمر رقم  A1-98الصـادر عـ وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل يف 6
نيسـ ــان/أألريل ( 2005اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة رقـ ــم  ، 2006 ،1572-43تـ ــؤدى لألاـ ــذاي ذوع
اإلعاقة منأ لتغطية تااليف اخلدمات املنزلية ،وفواتري الاهرألاء أو ا اتف أو اراء الوقود .وتدف
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تلــق املــنأ لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي يقومــون ألرتأليــة األطفــال دون س ـ  18عامــا (الــذي
يدرســون ــالل النهــار يف مــدار التالــيم الاــام ،واملــدار املهنيــة املســجلة يف مجهوريــة ليتوانيــا أو
يف مؤسسات التاليم الاايل  -الل النهار أو ألشال دائم (ألدوام كامل  ،كحـ يبلغـوا سـ 24
عامــا الــذي تبــا لـدائرة تقيــيم اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل أ ــم غــري قــادري علــس الامــل (جلــان
حتديــد اإلعاقــة كح ـ  1يوز/يولي ـه  2005والــذي ال ياــون أع م ـ أعضــاء أســرهم قــادرا علــس
الامل .ويساوع مبل املنحة  20يف املائة م املنفاة االجتماعية األساسية يف الشهر.
تولي المساع ة المالية اال لماعية لشأشخاص ذوي اإلعاقة
 -279يســتند نظــام تقــدمي املســاعدة االجتماعيــة املاليــة الليت ـوا علــس تقيــيم د ــل و/أو أصــول
السـاان .وتسـاعد الفوائــد االجتماعيـة الـن تــدف لألاـذاي ذوع الـد ل املــنذفض علـس ختفــيض
مســتوى طــر الفقــر .وي ـنأ اإلعانــة االجتماعيــة والتاويضــات لتغطيــة تاــاليف تدفئــة املنــزل وميــاه
الشرب واملـاء السـا لألاـذاي ذوع الـد ل املـنذفض ،الـذي ياـون د لهـم املتـأي مـ الامـل
والتأما االجتماعي وغري ا مـ املصـادر غـري كـاب ألسـباب موضـوعية و ارجـة عـ إرادمـم ،وفقـ ا
لقــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن املســاعدة املاليــة املقدمــة لألســر منذفضــة الــد ل واألاــذاي الــذي
يايش ــون مبف ــردهم (اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم 2003 ،3352-73؛ رق ــم . 2011 ،7353-155
أما فيما يتالق ألاألصول والـد ل ،فيمـنأ احلـق يف احلصـول علـس اإلعانـات املـذكورة أيضـا لألاـذاي
ال ــذي يتلق ــون ماااـ ـا مـ ـ أع ن ــوا ،أو م ــدفوعات املااا ــات أو مس ــتحقات املس ــاعدة االجتماعي ــة
واألا ــذاي ال ــذي فق ــدوا مـ ـ  45يف املائ ــة إىل  55يف املائ ــة مـ ـ ق ــدرمم عل ــس الام ــل ،اـ ـريطة أن
ياون ـوا مســجلا لــدى مااتــب تبــادل الامالــة اإلقليميــة الليتوانيــة أو لــدى دائــرة الامــل الوطنيــة لدولــة
أ رى؛ واألاذاي الذي يقومون ألالرعايـة التمريضـية ألكحـد أفـراد أسـرمم أو أكحـد أقرألـائهم أو زوجهـم
أو زوجتهم ،الـذع ثبـت ألشـأنه أنـه حباجـة إىل التمـريض املسـتمر (املسـاعدة ،الرعايـة والـذي يتقاضـون
تاويضات التمريض والرعاية (املساعدة أو الذي اعرتب ألاو م عاجزي .
 -280وللح ـد م ـ اإلقصــاء االجتمــاعي ،ال تــدرج تاويضــات تاــاليف نقــل األاــذاي ذوع
اإلعاقة وتاويضات التمريض أو الرعاية (املساعدة والتااليف واملـنأ وغري ـا مـ أاـاال الـدعم
املــادع األ ــرى املمنوكحــة للطــالب وتالميــذ املــدار وأيضـا أمـوال املســاعدة االجتماعيــة املدفوعـة
وفق ـا لق ــانون مجهوري ــة ليتواني ــا ألش ــأن اخل ــدمات االجتماعي ــة يف د ــل األس ــرة الا ــام عن ــد حتدي ــد
اســتحقا املســاعدة االجتماعيــة املاليــة ومقــدار الــد ل ال ـذع يتلقــاه األاــذاي .ويســاهم عــدم
إدراج ال ــد ل امل ــذكور ذع الطـ ـاأل االجتم ــاعي يف د ــل األس ــر يف الزي ــادة يف املس ــاعدة املالي ــة
االجتماعية املقدمة لذوع الد ل املنذفض.
 -281والبلديات هي املسؤولة ع تلبية اكحتياجات األاذاي املقيما علس أراضيها وحيق ـا
ختصيص مبال مقطوعة م ميزانياما إىل م يايشون علس د ـل مـنذفض ،وتـوفر ـم املنتجـات
الغذائيـة واملالألـ وغريهــا مـ الضــروريات احليويــة .وخيــول قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشـأن املســاعدة
املالي ــة املقدم ــة لألس ــر منذفض ــة ال ــد ل واألا ــذاي ال ــذي يايش ــون مبف ــردهم للبل ــديات ،وفقـ ـ ا
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لإلج ـ ـراءات احملـ ــددة م ـ ـ قبـ ــل اجملـ ــال البلديـ ــة ،مـ ــنأ املسـ ــاعدة االجتماعيـ ــة املاليـ ــة لألسـ ــر أو
األاــذاي الــذي يايشــون مبفــردهم ،وأيض ـا يف كحــاالت أ ــرى غــري منصــوي عليهــا يف القــانون
املذكور (علس سبيل املثال منأ منفاة اصـة ألنـاء علـس قـرار صـادر عـ البلديـة ،دفـ إعانـة مببلـ
مقطوا ،منأ تاويض ديون السا  ،وما إىل ذلق  ،م أ ذ الظروب املايشية وضرورة احلصـول
علــس الــدعم ألاــا االعتبــار .وألالتــايل ،حيــق لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي يايشــون يف ظــروب
ماديــة ســيئة أن يطلب ـوا احلصــول علــس املســاعدة االجتماعيــة املمنوكحــة ألنــاء علــس ق ـرار م ـ اإلدارة
البلدية لدى مركز الدعم االجتماعي للبلدية احمللية الن ياون ماان إقامتهم تاألاا ا.

المادة 29
المشامكة لي الحياة السياسية والعااة
 -282تنص املـادة  33مـ دسـتور مجهوريـة ليتوانيـا علـس أنـه حيـق للمـواطنا املشـاركة يف إدارة
الدولة سواء ألصفة مباارة أو م الل ممثليهم املنتذبا دميقراطيا ،وحيق م أيض ا ولـوج اخلدمـة
احلاوميــة يف مجهوريــة ليتوانيــا علــس قــدم املســاواة مـ غــريهم  .ويافــل للمـواطنا الليتـوانيا أيضـا
احلـق يف تقـدمي االلتماسـات .وتــنص املـادة  34مـ الدسـتور علــس احلـق يف التصـويت ويف ــوب
االنتذاألات ،وهي تتضم قيودا ألشأن املواطنا الذي اعرتب ألانادام أهليـتهم مـ قبـل احملامـة.
وتنص املادة  35علس احلـق يف تاـوي اجلمايـات واألكحـزاب واجلمايـات السياسـية حبريـة ،اـريطة
أن ال تتاــارب أهــدافها وأنشــطتها مـ القـوانا .وألالتــايل ،فــإن القواعــد الدســتورية املــذكورة تافــل
للمواطنا ذوع اإلعاقة يف مجهورية ليتوانيا احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والاامة للدولة.
 -283وتاف ــل الص ــاو القانوني ــة التالي ــة كح ــق م ـواطين مجهوري ــة ليتواني ــا يف املش ــاركة يف احلي ــاة
الاامــة علــس قــدم املســاواة مـ غــريهم (احلــق يف التصــويت ،ويف ــوب االنتذاألـات ،ويف تشــايل
األكح ـزاب السياســية ومــا إىل ذلــق  :قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن األكح ـزاب السياســية ،وقــانون
مجهورية ليتوانيا ألشأن الراألطات ،وقانون تاافؤ الفري ،وغريها م القوانا.
 -284وحيــق جلمي ـ م ـواطين مجهوريــة ليتوانيــا الــذي أللغ ـوا س ـ  18ســنة يف تــاريخ االنتذاألــات
التصــويت يف انتذاألــات ألرملــان مجهوريــة ليتوانيــا ،ويف واالنتذاألــات الرئاس ـية جلمهوريــة ليتوانيــا ويف
انتذاأل ــات الربمل ــان األورو ويف انتذاأل ــات اجمل ــال البلدي ــة .وتف ــرب ألا ــض القي ــود عل ــس كح ــق
امل ـواطنا يف ــوب انتذاألــات ألرملــان مجهوريــة ليتوانيــا ،واالنتذاألــات الرئاس ـية جلمهوريــة ليتوانيــا،
وانتذاألات الربملان األورو وانتذاألات اجملال البلدية ،إال أنه حيظر فرب أع قيـود علـس كحقـو
امل ـواطنا ألصــفة مبااــرة أو غــري مبااــرة ،علــس أســا اجلــن أو الاــر أو اجلنســية أو اللغــة أو
األصــل أو الوض ـ االجتمــاعي أو الــدي أو اآلراء أو وجهــات النظــر .وال تفــرب أيض ـا أيــة قيــود
علــس الرتاــأ ألســبب اإلعاقــة أو احلالــة الصــحية .وقــد ورد احلاــم الوكحيــد املتالــق ألاحلالــة الصــحية
للمراأ يف قانون مجهورية ليتوانيا ألشأن االنتذاألـات الرئاسـية  -علـس املراـأ أن يقـدم أليانـا طبيـا
ينبغي أن تقوم اللجنة االنتذاألية املركزية ألنشره.
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تمثيل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -285حتم ــي راألط ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة كحق ــو ه ــؤالء األا ــذاي وي ــثلهم .وتب ــذل
اجلهـود أل ــذ رأع األاـذاي ذوع اإلعاقــة و ـربمم ألاــا االعتبـار عنــد اختـاذ القـرارات .وتصــا
القـوانا والتشـرياات األ ــرى ذات الصــلة ألاألاــذاي ذوع اإلعاقــة مـ قبــل املؤسســات الاامــة
املسؤولة ،ألالتنسيق م راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة .وجمل اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة
هـو مـ أهـم املؤسســات الـن يثـل األاـذاي ذوع اإلعاقــة ومنظمـامم (يرجـس الرجـوا أيضـ ا إىل
القســم الفرعــي م ـ التقريــر ألشــأن املــادة  33م ـ االتفاقيــة وهــو يتضــم  ،ضــم املشــاركا فيــه،
ممثل ـ ــي منظم ـ ــات األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة ونـ ـ ـواب الـ ـ ـوزراء ال ـ ــذي ميثل ـ ــون املؤسس ـ ــات الاام ـ ــة
(ال ــوزارات  .وق ــد اعتم ــد تش ــايل جملـ ـ ا ــؤون األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،ونش ــاطاته ووظائفـ ـه
مبوجــب قـرار صــادر عـ كحاومــة مجهوريــة ليتوانيــا يف  23كــانون األول/ديســمرب  2005ألشــأن
اعتمـاد تشــايل ولـوائأ جملـ اــؤون األاـذاي ذوع اإلعاقــة التـاأل لـوزارة الضــمان االجتمــاعي
والامل (اجلريدة الرمسية رقم . 2005 ،5603-152
كفالة اللماي ا اللصونت
 -286يل ــزم ق ــانون مجهوري ــة ليتواني ــا احل ــايل ألش ــأن االنتذاأل ــات وق ــانون مجهوري ــة ليتواني ــا ألش ــأن
االستفتاء البلديات ألتوفري أماك كافية لتنظيم االنتذاألات وإجرائها .وجيب علـس املؤسسـات الاامـة
وغريه ــا مـ ـ املنظم ــات أن ت ــوفر للج ــان االنتذاألي ــة املب ــا واملا ــدات الاافي ــة إلع ــداد االنتذاأل ــات
وإجرائهـا ألطلـب مـ البلـديات .ويـول صـيانة أمـاك التصـويت ومراكـز االقـرتاا (الـدوائر االنتذاأليـة
التاألاة للجان االنتذاألية للبلديات والدوائر ،واقتناء ماـدات أمـاك التصـويت وختزينهـا مـ ميزانيـات
البلــديات .وإذا يا ـ ألوس ـ البلــديات تــوفري املبــا أو املاــدات الاافيــة ملراكــز االق ـرتاا وأم ــاك
التصــويت التاألاــة للجــان االنتذاأليــة للبلــديات والــدوائر ،تغطـس التاــاليف ذات الصــلة مـ قبــل جلنــة
االنتذاألات املركزية م األموال املذصصة ا يف امليزانية الاامة احلاومية.
 -287ويف هــذه احلالــة ،تســرتج جلنــة االنتذاألــات املركزيــة مـ البلديــة التاــاليف الفاليــة ملبــا
ومادات التصويت يف أجل اهري م تاريخ إجراء االنتذاألات وم ـالل إجـراء غـري قضـائي.
وألالنظر للمدة الـن تسـتغرقها االنتذاألـات والتوريـدات احلاوميـة ،مياـ أن تطبـق مثـل هـذه اآلليـة
فقــا فيمــا يتالــق ألتاــديل املبــا املتنقلــة منذفضــة التالفــة أو ا ـراء املاــدات منذفضــة التالفــة.
وألفا ــل قص ــر م ــدة تنظ ــيم االنتذاأل ــات وإجرائه ــا ،يتا ــذر إد ــال تغي ـ ـريات عل ــس مب ــا أم ــاك
التصويت وتاديلها.
 -288وعـالوة علــس ذلــق ،يوجــد يف ليتوانيــا كحـوايل  2050مركــز اقـرتاا ،كحســب االنتذاألــات.
وتواجــه جلنــة االنتذاألــات املركزيــة ألفاــل ذلــق مشــالة املشــاركة غــري الاافيــة للبلــديات يف تاــديل
املبا املذصصة لالستذدام الاام الن جيرى فيها التصويت أو مشالة مواردها املالية احملدودة.
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 -289و تتذــذ جلنــة االنتذاألــات املركزيــة قـرارا ألاملوافقــة علــس إجـراء جتهيــز مبــا التصــويت قبــل
كــل انتذاألــات أو عمليــة اســتفتاء .ويشــمل اإلج ـراء ،م ـ ألــا متطلبــات أ ــرى دــددة مبوجــب
قوانا االنتذاألات واالستفتاء ،كحاما وض م قبل جلنـة االنتذاألـات املركزيـة منـذ عـام ،2010
ينص علس تاديل املبـا كحسـب اكحتياجـات النـا با لضـمان وصـول النـا با مـ ذوع اإلعاقـة
احلركية و/أو ضااب البصر والنا با م كبار الس إىل أماك التصويت .وإذا استحال ضـمان
ألناء غرب التصويت تلق دا ـل املبـا الـن تاـدل كحسـب اكحتياجـات النـا با ،مـ املستحسـ
ترتيــب غــرب للتصــويت يف املبــا الــن ال توجــد فيهــا إنشــاءات حتــول دون وصــول النــا با م ـ
ذوع اإلعاقة احلركية و/أو ضااب البصر والنا با م كبار الس إىل أمـاك التصـويت .ويتالـق
األمــر هنــا مبتطلبــات ا تياريــة ألالنســبة للبلــديات .وألـالرغم مـ كــون الق ـوانا املــذكورة تــنص علــس
التـ ـ ـزام املؤسس ـ ــات الاام ـ ــة والبل ـ ــديات مبس ـ ــاعدة اللج ـ ــان االنتذاألي ـ ــة يف االض ـ ــطالا ألواليتهـ ـ ـا،
ال تتضم الصاو القانونية أية لية كحقيقية لتنفيـذ هـذا احلاـم .وجيـب علـس اللجـان االنتذاأليـة
للبلديات أو الدوائر إعداد املالومات املوجهة للنـا با ألشـأن الـدوائر االنتذاأليـة وإعال ـا (مراكـز
االقـ ـرتاا يف أج ــل ال يتج ــاوز  45يوم ــا قب ــل موع ــد االنتذاأل ــات وفقـ ـ ا إلجـ ـراءات تش ــييد مب ــا
التصــويت الــن اعتمــدما جلنــة االنتذاألــات املركزيــة لالنتذاألــات املاضــية ،أع إعــالن عن ـوان مركــز
االقرتاا ،وار كيفية الوصول إليه للنا ب ،وإعالن وسـائل االتصـال والنقـل (مثـل أقـرب موقـف
لوسائل النقل الاام و/أو أهم ماا الركحلة ،وجيب أيض ا توفري املالومات للنـا با عمـا إذا كـان
ماان التصويت مادال كحسب كحاجيات النا با م ذوع اإلعاقـة احلركيـة و/أو ضـااب البصـر
والنــا با م ـ كبــار الس ـ  .وتتــا كــل هــذه املالومــات علــس املوق ـ الشــباي للجنــة االنتذاألــات
املركزية الل فرتة االنتذاألات.
 -290وألـ ـ ـ ــدأ نفـ ـ ـ ــاذ تاـ ـ ـ ــديل الفقـ ـ ـ ــرة ( 4م ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ــادة  22م ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ــانون مجهوريـ ـ ـ ــة ليتوانيـ ـ ـ ــا
لالنتذاأل ــات الربملاني ــة يف  14نيس ــان/أألريل ( 2012اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم 1992 ،635-22؛
رقم  ، 2000 ،1760-59الذع ألزم املؤسسـات البلديـة ،الـن هـي مسـؤولة عـ تاـديل املبـا
لالســتذدام الاــام مـ قبــل ذوع االكحتياجــات اخلاصــة ،ألتقيــيم تاــديل ومالءمــة أمــاك التصــويت
املذصصة لالنتذاألات كحسب اكحتياجات النا با م ذوع اإلعاقة احلركية و/أو ضااب البصر
والنا با كبار الس .
اللصونت
 -291وينص قانون االنتذاألات واالستفتاء املامول أله كحاليا علس إماانية التصويت يف املنـزل
ألالنسـبة للنــا با ذوع اإلعاقــة ،والنــا با املاــاقا مؤقتــا ألســبب املــرب والنــا با الــذي يبلغــون
م ـ ـ الس ـ ـ  70عامـ ــا أو أكثـ ــر ،إذا كـ ــانوا غـ ــري قـ ــادري علـ ــس احلضـ ــور إىل مراكـ ــز االق ـ ـرتاا يـ ــوم
االنتذاألات ألسبب كحالتهم الصحية .وخيول كحق التصويت ألالربيد فقا للنا با الـذي أ ضـاوا
للرعاي ــة الص ــحية ألس ــبب كح ــالتهم الص ــحية أو س ــنهم (ألاس ــتثناء املرضـ ـس اخل ـارجيا  ،أو الرعاي ــة
االجتماعية أو مؤسسات الوصاية أو الذي يؤدون اخلدمة الاسارية اإللزامية ،وألالتايل ال ميانهم
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احلضــور إىل ماــان االق ـرتاا .وقــد أنش ـئت ــذا الغــرب أقســام اصــة دا ــل تلــق املؤسســات.
وتسمأ القوانا للنا با غري القـادري علـس التصـويت ألأنفسـهم ألسـبب الالـل البدنيـة التصـويت
مبســاعدة اــذص ــر يثقــون في ـه .وجيــب علــس ذلــق الشــذص التأاــري علــس ورقــة االق ـرتاا يف
كحضــور النا ــب ،ووفق ـ ا لتاليمات ـه ،واحلفــاي علــس س ـرية التصــويت .وحيظــر علــس أعضــاء اللجنــة
ومراقمل االنتذاألات وممثليها التصويت للنا با ذوع اإلعاقة.
الب ناا الو ني إلدااج األشخاص ذوي اإلعاقة ا لماعي ا للفل ة 2012-2010
 -292تشـمل طــة تــداألري تنفيــذ الربنــامج الــوطين التــداألري الراميــة إىل تازيــز مشــاركة األاــذاي
ذوع اإلعاقـة يف احليـاة الاامـة والسياســية عـام  ،2011مبـا يف ذلـق يويــل املشـاري لـدعم أنشــطة
راألطــات اإلعاقــة ،واختــاذ تــداألري لتحســا إتاكحــة إج ـراءات التصــويت لألاــذاي ذوع اإلعاقــة.
وتشج البلديات أيضا ،وفقا لإلجراءات الن تنص عليها الصاو القانونيـة ،علـس تاـوي جلـان
أللديـ ــة دائمـ ــة ملااجلـ ــة قضـ ــايا األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة ،هب ـ ـدب تازيـ ــز التاـ ــاون ألـ ــا البلـ ــديات
واملنظمــات يف جمــال إدم ـاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا .وتتضــم األنشــطة ذات الصــلة
تنظيم مؤير ودورات تدريبية ملمثلي اإلدارات البلدية واملنظمات غري احلاومية.

المادة 30
المشامكة لي الحياة الثقالية وأنشطة الل ليه واللسلية وال نااة
 -293تنص املبادئ التوجيهية للسياسـة الثقافيـة الليتوانيـة املاتمـدة مبوجـب القـرار رقـم  542الصـادر
ع كحاومة مجهوريـة ليتوانيـا يف  14أيار/مـايو ( 2001اجلريـدة الرمسيـة رقـم ، 2001 ،1454-42
علــس ضــمان كحقــو اإلنســان واحلريــات األساســية ومحايتهــا يف ليتوانيــا ،مبــا يف ذلــق احلقــو الثقافيــة.
وتق ــوم السياس ــة الثقافي ــة الليتواني ــة عل ــس الدس ــتور والقـ ـوانا واللـ ـوائأ .وتش ــري املب ــادئ التوجيهي ــة
للسياسة الثقافية الليتوانية إىل أن تطوير جمتم املالومات ياد م األهداب االسـرتاتيجية للدولـة.
وحتدث االألتاارات التانولوجية تغيريات كبرية يف احلياة الاامة واخلاصة لاـل مـواط  ،كمـا توسـ
جم ـال الاالقــات الدوليــة وتاززهــا .واملاتبــات واملتــاكحف هــي أهــم املؤسســات الثقافيــة الــن تــؤدع
املهام ذات الصلة ألتطوير جمتم املالومات.
 -294وتتيأ املاتبة الليتوانية للمافوفا (وردت مالومات ع نشـاطها يف القسـم الفرعـي مـ
التقريـر ألشـأن املـادة  21مـ االتفاقيـة لألاـذاي ذوع اإلعاقــات البصـرية الفرصـة للمشــاركة يف
احلياة الثقافية م الل تنظيم الفااليات املذتلفة ،مثـل االكحتفـال ألالـذكرى السـنوية ألهـم ماـا
كحياة الشذصيات الاامـة الـن كانـت مـ املافـوفا ،وعـرب أعمـال الاتـاب املافـوفا ،وتنظـيم
لق ــاءات م ـ ـ أا ــذاي أل ــارزي وممثل ــي املنظم ــات وعق ــد امل ــؤيرات الدولي ــة والوطني ــة ،وتش ــايل
جمموعات (دوائر املؤلفا املافوفا أو ضااب البصر ،مبشاركة املهتما ألالثقافة.
 -295وتــنظم املتــاكحف واملاتبــات الليتوانيــة ،ألالتاــاون مـ تلــف الراألطــات غــري احلاوميــة الــن
تشــمل األاــذاي ذوع اإلعاقــة ،وأيض ـ ا دور احلضــانة واملــدار  ،الفااليــات املذتلفــة (احلفــالت
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املوس ــيقية واملا ــارب والا ــروب  ،وتضـ ـ الـ ـربامج واملش ــاري التاليمي ــة املوجهـ ـة لألا ــذاي ذوع
اإلعاقة .علـس سـبيل املثـال ،يقـدم متحـف البحـر الليتـوا جلسـات الاـالج مـ ـالل الـدالفا،
ويقــوم ألتنفيــذ مشــروا الاــالج مـ ــالل احليوانــات (ممــا ياــين التواصــل م ـ احليوانــات واملــوظفا
ال ــذي ياتن ـ ـون هب ـ ـا  ،واملا ــرب اللمس ـ ـي األا ــياء ال ــن ميانه ــا أن ت ـ ـتالم  ،امل ــنظم يف متح ــف
ا ــياولياع أوس ـ ـرا وال ــذع يرم ــي إىل تاري ــف ال ـ ـزوار املاف ــوفا وض ــااب البص ــر ألت ــاريخ ليتواني ــا،
وثقافتها ،وفنها احلديد م الل ماارب األاياء امللموسة.
 -296ولتماا الزوار مـ ذوع اإلعاقـة مـ ولـوج املتـاكحف جمانـا ،صـدر األمـر رقـم  410عـ
وزير الثقافة جلمهورية ليتوانيا يف  5كحزيران/يونيه  1998ألشأن حتديد أساار التذاكر ،و دمات
الركحالت وامتيازات زيارة املتاكحف احلاوميـة  .وقـد ماـ ذلـق األمـر مـديرع مركـز الفـ املااصـر
واملتــاكحف الوطنيــة ومتــاكحف اجلمهوريــة م ـ إتاكحــة الــد ول جمانــا إىل املت ـاكحف لألاــذاي ذوع
اإلعاق ــة ،وأوص ــس م ــديرع املت ــاكحف املندرج ــة ض ــم ا تص ــاي الس ــلطة احمللي ــة أل ــذلق( .وردت
مالومات ع تطوير املاتبات وأنشطتها يف القسم الفرعي ألشأن املادة  21م االتفاقية .
 -297وتقــدم وزارة الثقافــة كــل عــام التمويــل املشــرت للمشــاري الثقافيــة .وميــنأ التمويــل أيض ـ ا
ل ــدعم املش ــاري الثقافي ــة للمنظم ــات املاني ــة ألش ــؤون األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة .ويق ــدم التموي ــل
املشــرت م ـ ــالل املؤسســة الاامــة صــندو دعــم الصــحافة واإلذاعــة والتلفزيــون م ـ ــالل
تقــدمي عطــاء كحســب الطلبــات املقدمــة إىل الصــندو م ـ قبــل مقــدمي املالومــات الاامــة .وقــدم
الــدعم املــايل ــالل الفــرتة  2011-2009للمشــروا الصــحايف تابــري األاــذاي ذوع اإلعاقــة
ع ذوامـم يف اجملتماـات  ،ومشـروا إذاعـة ع م  ،ومشـروا اإلنرتنـت ثقافـة الصـم وتالـيمهم
وتقاليــدهم يف الفضــاء االفرتاضــي ومشــروا التالــيم التلفزيــو مـ الرتمجــة إىل لغــة اإلاــارة كح ـ
يرتعرا األطفال وهم يألفون الصد .
 -298وت ـنص الفقــرة ( 1م ـ املــادة  3م ـ قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن الرتأليــة البدنيــة والرياضــة
(اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم 1996 ،215-9؛ رق ــم  2008 ،1752-47عل ــس مب ــدأ املس ــاواة ،أع
الساي إىل لـق ظـروب مواتيـة لاـل مـ هـو علـس اسـتاداد للمشـاركة يف األلاـاب الرياضـية ،ألغـض
النظر ع نوا جنسـه أو سـنه أو إعاقتـه أو دينـه أو ماتقداتـه أو ميلـه اجلنسـي أو وضـاه اجلنسـي أو
االقتص ــادع .وال ينبغ ــي اعتب ــار الفص ــل يف املس ـاألقات أل ــا الرج ــال والنس ــاء وختص ــيص املسـ ـاألقات
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة وتنظــيم املس ـاألقات كحســب الفئــات الامريــة وحتديــد عــدد املشــاركا فيهــا
انتهاكا ملبدأ املساواة .ومياـ أن تـدف احلاومـة منحـا كحـددت مبلغهـا للرياضـيا ذوع األداء الاـايل
يف الرياض ـات األوملبيــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي يتــدرألون خل ـوب غمــار املس ـاألقات الدوليــة
ويثيــل ليتوانيــا فيهــا ،وفق ـا للقــانون املــذكور .وقــد تلقــس  47رياض ـيا م ـ األاــذاي ذوع اإلعاقــة
عام  2010ما جمموعـه  630 000ليتـا ليتوانيـة ألرسـم املـنأ احلاوميـة ،يف كحـا دفـ عـام 2011
مــا جمموعــه  21 7800ليتــا ليتوانيــة إىل  15رياضــيا ،ووزا عــام  2012مبل ـ  1 068 200ليتــا
ليتوانية علس  57رياضيا .ودفات أيضـا للرياضـيا ذوع املسـتوى الاـايل وغـريهم مـ أعضـاء األفرقـة
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الوطنيـة جـوائز ماليـة ألـالنظر إلجنـازامم الرياضـية .ودفـ عـام  2009مـا جمموعـه  1 321 200ليتـا
ليتوانيــة ،و 153 800ليتــا ليتوانيــة عــام  ،2010و 474 000ليتــا ليتوانيــة عــام  2011كج ـوائز
ماليــة (وفقـا للقـرار رقــم  927الصــادر عـ كحاومــة مجهوريــة ليتوانيــا يف  16ب/أغســط 2000
ألشأن تشجي الرياضيا ذوع األداء الاايل وغريهم م أعضاء الفريق الوطين .
 -299ويــنص القــانون علــس إماانيــة مــنأ وزارة الرتأليــة البدنيــة والرياضــة لقــب رياضــي ومــدرب
مســتحق يف مجهوريــة ليتوانيــا للفــائزي يف األلاــاب األوملبيــة للماــوقا والفــائزي خلوائزهــا ،وألاــاب
الصــم ،وأألطـال أوروألــا والاــا يف تلــف رياضـات األلاــاب األوملبيــة للماــوقا واأللاــاب األوملبيــة
للصم ومدرأليهم.
 -300وينص قانون الرتألية البدنية والرياضة علس أنـه حيـق للرياضـي الـذع حيمـل اجلنسـية الليتوانيـة،
الــذع أ ــس مســاره املهــين يف جمــال الرياضــة و ياــد يشــار يف األلاــاب األوملبيــة ،وال يف البطــوالت
األوروأليــة والااملي ــة ،احلص ــول عل ــس ما ــا ا ــهرع يبل ـ  1.5ض ــاف متوس ــا األج ــور ،ا ـريطة أن
ياــون الرياضــي الــذع حيمــل جنســية مجهوريــة ليتوانيــا وميثلهــا كــان حيمــل جنســية مجهوريــة ليتوانيــا أو
اكتسبها قبل نفاذ القانون ،وفاز يف األلااب األوملبية للماوقا وألااب الصم قبل اكتساب اجلنسـية
(حتــدد إج ـراءات واــروط دف ـ املاااــات وفق ـا إلج ـراء واــروط دف ـ املاااــات للرياضــيا الس ـاألقا
املاتمـ ـ ــدة مبوجـ ـ ــب الق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم  1302الصـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ كحاومـ ـ ــة مجهوريـ ـ ــة ليتوانيـ ـ ــا يف  3كـ ـ ــانون
األول/ديس ــمرب ( 2008اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم  . 2008 ،5650-142و ص ــص ع ــام 2011
مبل  14 8200ليتا ليتوانية لدف ماااات  5رياضيا م األاذاي ذوع اإلعاقة.
 -301وتشــار املنظمــات غــري احلاوميــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ألفااليــة يف األنشــطة ذات
الصلة ألاحلياة الثقافية والرتألية البدنية والرياضة يف ليتوانيا .وهي تطور األنشطة الثقافية ،فضالا ع
األنشــطة ذات الصــلة ألاأللاــاب األوملبيــة للماــوقا ،واأللاــاب األوملبيــة للصــم واأللاــاب األوملبيــة
اخلاص ـة و تلــف أاــاال الرياضــات يف البلــد .وقــد ظلــت منظمــات رياضــات األاــذاي ذوع
اإلعاقــة الوطنيــة اخلم ـ التاليــة تامــل يف ليتوانيــا ملــدة  22عامــا لــت :جلنــة األلاــاب األوملبيــة
للما ــوقا الليتوانيـ ـة ،واالحت ــاد الليتـ ـوا لرياض ـات املاف ــوفا واللجن ــة الليتوانيـ ـة لرياض ـات الص ــم،
واالحتاد الرياضـي الليتـوا لرياضـات األاـذاي ذوع اإلعاقـة واللجنـة الليتوانيـة لأللاـاب األوملبيـة
اخلاصة .وتضم االحتادات واللجان  37ناديا رياضيا لألاذاي ذوع اإلعاقات املذتلفـة ،و25
مدرسة اصة و 17دارا للرعاية االجتماعية ،و 14مركزا للرتأليـة اخلاصـة ،ومراكـز الرعايـة النهاريـة
ومراكــز التــدريب املهــين الــن ميــار فيهــا األنشــطة الرياضــية أكثــر مـ  5 400اــذص مـ ذوع
اإلعاقـة .ويقـوم ممثلـو املنظمـات الوطنيـة املانيــة ألرياضـات األاـذاي ذوع اإلعاقـة ألتمثيـل ليتوانيــا
يف  15منظمة دولية .ويوافق هيال منظمات رياضات األاذاي ذوع اإلعاقة الوطنيـة اخلمـ
املذكورة تقريبا هيال املنظمات الدولية لرياضات األاذاي ذوع اإلعاقة .كما تشار منظمات
رياضــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة الليتوانيــة يف  23رياضــة وكحــدثا رياضــيا .وتــنظم يف البلــد كــل
ع ــام أكث ــر مـ ـ  70ألطول ــة يف تل ــف رياض ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة (نظم ــت  72ألطول ــة
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عـام  ،2009و 78ألطولــة عـام  ،2010و 75ألطولــة عـام  2011كحضــرها أكثـر مـ 3 500
رياضــيا م ـ ذوع اإلعاقــة (اــار  3 504رياضــيا م ـ ذوع اإلعاقــة عــام  ،2009و3 608
رياض ــيا مـ ـ ذوع اإلعاق ــة ع ــام  2010و 3 608رياض ــيا مـ ـ ذوع اإلعاق ــة ع ــام ، 2011
ونظمت خسة أكحداث رياضية دولية (مساألقة لابة البوتشيا يف سيا األلااب األوملبية للماوقا
واألاذاي الذي ياانون م اإلعاقة احلركية ،وكرة السلة علس الاراسي املتحركة ،والاـرة الطـائرة
جلوســا ومصــارعة اجلــودو للرياضــيا املاــاقا ألص ـريا ،وألطــوالت كــرة ا ــدب اــار فيهــا أكثــر
مـ ـ  180رياض ــيا مـ ـ األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،ونظ ــم أيضـ ـا  4-3مـ ـ األكح ــداث الرياض ــية
لتالميذ املدار واألطفال (ألااب أطفال املدار الصم ،ومنافسة رياضية اصة ألاألطفال حتت
ااار اجاان وأقوياء وسرياون وألطوالت كرة السلة وكرة القدم ملـدار الرتأليـة اخلاصـة اـار
فيها أكثر م  400م تالميذ املدار ونظمت  7-6أكحداث اصـة ألالصـحة واللياقـة البدنيـة
(األلااب الليتوانية لألاذاي ذوع اإلعاقة ،األلاـاب األوملبيـة اخلاصـة ألـدور الرعايـة ،واألكحـداث
املنظمة يف سيا املهرجانات األوروألية لأللاـاب األوملبيـة اخلاصـة ألأسـاألي كـرة القـدم وكـرة السـلة،
ومهرجانـات الصـيف والشـتاء الرياضـية لألاــذاي ذوع اإلعاقـات احلركيـة والبصـرية كحضـرها مــا
يقارب  1 500رياضيا م ذوع اإلعاقة .كما نظم الل الفرتة  158 ،2011-2009يما
تــدريبيا مـ أن ـواا تلفــة اســتفاد منهــا  504رياضــيا مـ ذوع اإلعاقــة ،وعقــدت ســت نــدوات
لتحسا التدريب ومؤيرات كحضرها  25مشاركا م األاذاي ذوع اإلعاقة.
 -302وكحـ يتســى إدم ـاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتم ـ  ،يشــار الرياضــيون الليتواني ـون
ذوو اإلعاقـة األفضــل أداء يف منافســات الرياضــيا األصــحاء الليتوانيـة (اــار فيهــا  126رياضــيا
م ـ ذوع اإلعاقــة عــام  ،2010و 130رياضــيا م ـ ذوع اإلعاقــة عــام  ، 2011ويف األلا ــاب
املنظم ـة مـ ـ قب ــل املنظم ــات الرياض ــية الدولي ــة لألا ــذاي ذوع اإلعاق ــة ،مب ــا يف ذل ــق األلا ــاب
األوملبيـة للماـوقا ،واأللاـاب األوملبيـة للصـم ،واأللاـاب األوملبيـة اخلاصـة ،وألاـاب االحتـاد الـدويل
لرياضات املافوفا وألااب االحتاد الدويل للرياضات املمارسة علـس الاراسـي املتحركـة ورياضـات
مبتــورع األط ـراب ،وألطولــة الاــا األوروألي ـة وغريهــا م ـ البطــوالت الدوليــة .وتنــاف عــام 2009
ما جمموعه  148رياضي ا م ذوع اإلعاقة يف املساألقات املذكورة ،وقد اـار فيهـا  170رياضـي ا
عـ ــام  ،2010و 155رياضـ ــيا عـ ــام  .2011واـ ــار ـ ــالل الفـ ــرتة  2011-2000يف تلـ ــق
املنافسات رياضيون ميثلون  16رياضة ،وفاز الرياضيون ألامليداليات يف  12رياضة.
 -303ويــول أل ـرامج منظمــات رياض ـات األاــذاي ذوع اإلعاقــة ومشــارياها إىل كحــد كبــري م ـ
أم ـوال امليزاني ــة احلاومي ــة م ـ ــالل وزارة الرتألي ــة البدني ــة والرياض ــة التاألا ــة حلاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا
( صــص منهــا مــا جمموعــه  1 278 400ليتــا ليتوانيــة عــام  ،2011و 1 542 800ليتــا ليتوانيــة
عـ ــام  2012وصـ ــندو دعـ ــم الرتأليـ ــة البدنيـ ــة والرياضـ ــة ( َ صـ ــص مبل ـ ـ  71 800ليتـ ــا ليتوانيـ ــة
عام  2011و 43 000ليتا ليتوانية عام  ، 2012وأيضا إدارة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة.
 -304وتقــوم إدارة اــؤون األاــذاي ذوع اإلعاقــة ســنويا ،وفق ـا لإلجـراءات الــن ت ـنص عليهــا
الص ــاو القانوني ــة ،أل ــاإلعالن ع ـ ـ الاط ــاءات ويوي ـ ـل مش ــاري تق ــدمي ــدمات إع ــادة تأهي ــل
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األاذاي ذوع اإلعاقة يف اجملتم الن تـدعم أيضـ ا تطـوير القـدرات الفنيـة والرياضـية وغريهـا مـ
القــدرات ضــم الــدوائر الفنيــة والثقافيــة ،واجلماعــات والن ـوادع ،م ـ ألــا األنشــطة األ ــرى الــن
حتظــس ألـدعمها ،وذلــق ســايا لتنفيــذ الربنــامج الــوطين إلدمـاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعيـا
للف ـ ــرتة  2012-2010والتـ ـ ـدألري  3.2مـ ـ ـ ت ـ ــداألري ط ـ ــة التنفيـ ـ ـذ .وتش ـ ــمل إجـ ـ ـراءات تنفي ـ ــذ
التـدألري  8.3عــروب الاطــاءات الســنوية ويويــل مشــاري دعــم أنشــطة راألطــات األاــذاي ذوع
اإلعاقة هبدب رعاية فااليات الرتفيه النشيا والفااليات الثقافية والرياضية وتنظيمها( .انظر أيضا
القسم الفرعي م التقرير ألشأن املادة  26م االتفاقيـة  .وأنفـق  1 793 860ليتـا ليتوانيـة مـ
امليزانية احلاومية عـام  2011علـس أنشـطة تطـوير القـدرات الفنيـة .وقـد اضـطلات  145منظمـة
ألأنشطة تطوير القدرات الفنية علس مستوى اجملتم .
 -305ويف س ـ ــيا تنفي ـ ــذ املش ـ ــاري  ،تاط ـ ــس درو تط ـ ــوير الق ـ ــدرات الفني ـ ــة مـ ـ ـ أج ـ ــل م ـ ــنأ
األاــذاي ذوع اإلعاقــة فرصــة للتابــري عـ قــدرامم ألأاــاال تلفــة (الرســم ،أعمــال الصلصــال،
التصميم ،وما إىل ذلق وتطوير تلق القدرات .وينظم األاذاي ذوو اإلعاقة ماارب يارضون
فيهــا أعم ـا م ويشــاركون يف املس ـاألقات .وتــنظم عــالوة علــس ذلــق الربوفــات والــدرو ملذتلــف
مجاعات ا واة الفنية (جمموعات املسر والرقص واإللقاء ،وجمموعـات املوسـيقس والفـر املوسـيقية
والصــوتية والفااهــة ،ومــا إىل ذلــق  .وتقــوم جمموعــات الفنــانا ا ـواة ألتنظــيم أل ـرامج احلفــالت،
واملشـاركة يف تلـف الفااليـات الثقافيـة ،وتنظــيم املهرجانـات واحلفـالت املوسـيقية .وقـد اــار يف
تنفي ــذ املش ــاري  4 875اذص ـا مـ ـ ذوع اإلعاق ــة ،م ـ ألي ــنهم  500طف ــل م ـ ذوع اإلعاق ــة
وتلق ـ ـوا اخلـ ــدمات يف سـ ــيا تلـ ــف جمموعـ ــات الغنـ ــاء والـ ــرقص واملسـ ــر واإللقـ ــاء ،وجمموعـ ــات
املوسيقس والفـر املوسـيقية والصـوتية والفااهـة وغريهـا مـ األصـناب واجملموعـات الفنيـة .واـار
يف الفااليات املنظمة أكثر م  10 000اذص م ذوع اإلعاقة ،مبـ فـيهم مـا يقـارب 200
طف ــل م ـ ذوع اإلعاق ــة .و ص ــص م ــا جمموع ــه  828 940ليت ــا ليتواني ــة م ـ امليزاني ــة احلاومي ــة
عــام  2011ألنشــطة تطــوير القــدرات الرياضــية .ونفــذت أنشــطة تطــوير القــدرات الرياضــية علــس
مســتوى اجملتم ـ م ـ ــالل  90منظمــة .وقــدم الــدعم أثنــاء تنفيــذ املشــاري ألنشــطة  32ناديــا
رياضــيا لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ،كــان م ـ مرتــاديهم  3 066اذص ـا م ـ ذوع اإلعاقــة ،مب ـ
فـ ــيهم  481طفـ ــال م ـ ـ ذوع اإلعاقـ ــة .وكحضـ ــر  5 304أاـ ــذاي ،م ـ ـ أليـ ــنهم  4 776م ـ ـ
األاــذاي ذوع اإلعاقــة ،و 592طفــال م ـ ذوع اإلعاقــة دورات تدريبيــة ،ودروســا ومس ـاألقات
ومهرجانات رياضية نظمت يف تلف األلااب الرياضية.
 -306وم ـ ـ األنشـ ــطة الـ ــن حتظ ــس ألال ـ ـدعم يف سـ ــيا تنفيـ ــذ مش ــاري دعـ ــم أنشـ ــطة راألطـ ــات
األا ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة ،تنظـ ــيم الفاالي ــات الثقافيـ ــة والرياضـ ــية والرتفيهي ــة النشـ ــطة املذصصـ ــة
لألا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة .و ص ـ ــص لنش ـ ــاط تنظ ـ ــيم الفاالي ـ ــات الثقافي ـ ــة ع ـ ــام  2011دع ـ ــم
ق ــدره  531 940ليت ــا ليتواني ــة مـ ـ امليزاني ــة الاام ــة احلاومي ــة .ونظم ــت الفاالي ــات الثقافي ــة مـ ـ
قبل  10منظمات جاماة لألاذاي ذوع اإلعاقـة .ونظمـت  63فااليـة ثقافيـة عـام  2011يف
ســيا تنفيــذ املشــاري (كحفــالت اجملموعــات الفنيــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ومس ـاألقات التابــري
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واإلألداا الفين واألمسيات املواضياية وكحلقـات عمـل التابـري الفـين يف ا ـواء الطلـق ،واملهرجانـات،
والتفاعالت االجتماعيـة ،والاـروب وغريهـا  .وقـد يسـر تنظـيم الفااليـات الثقافيـة تنميـة القـدرات
الفني ــة واالجتماعي ــة واإلألداعي ــة والتب ــادل الثق ــايف والش ـ ـراكة االجتماعي ــة دا ــل اجملتم ـ ـ ألالنس ــبة
لألاذاي ذوع اإلعاقة .وكحضر الفااليات الثقافيـة الـن نظمـت  24 008مشـاركا ،كـان مـ
ألينهم  8 655اذصـ ا مـ ذوع اإلعاقـة ،مـنهم  694طفـال مـ ذوع اإلعاقـة .ويهـدب تنظـيم
الفااليــات الثقافيــة إىل تازيــز التغيــري يف ســيا إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعيـا ،ممــا قــد
يؤدع إىل حتسا وضاهم يف اجملتم واحلد م إقصائهم علس املستوى االجتماعي.
 -307وأنفــق مبل ـ  604 000ليتــا ليتوانيــة م ـ امليزانيــة الاامــة احلاوميــة عــام  2011لــدعم
تنظ ــيم األنش ــطة الرياض ــية .ونظم ــت األكح ــداث الرتفيهي ــة النش ــطة مـ ـ قب ــل  6منظم ــات جاما ــة
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة .ونظــم  127كحــدث ا رياضــي ا يف ســيا تنفي ـذ املشــاري (أع البطــوالت
والــدوريات واملسـاألقات واملهرجانــات الرياضــية و يمــات التــدريب الرياضــي اــار فيهــا 4 232
اذص ـا ،م ـ أليــنهم  2 836اذص ـا م ـ ذوع اإلعاقــة ،م ـنهم  522طف ـالا م ـ ذوع اإلعاقــة.
وكحظــي تنظــيم األكحــداث الرتفيهيــة النشــطة واملذيمــات عــام  2011أل ـدعم أللـ  197 260ليتــا
ليتوانيــة مـ امليزانيــة الاامــة احلاوميــة .ونظمــت األكحــداث الرتفيهيــة النشــطة مـ قبــل  8منظمــات
جاماة لألاذاي ذوع اإلعاقة .ونظم  70كحدثا ترفيهيا نشطا و يما يف سيا تنفيذ املشاري ،
كحضرها  3 132اذصا ،كان م ألينهم  2 799اذصا م ذوع اإلعاقة ،منهم  170طفال
م ذوع اإلعاقة.
 -308وتقــوم مؤسســات التالــيم الاــايل الليتواني ـة ألتــدريب األ صــائيا للامــل م ـ األاــذاي
ذوع اإلعاقــة ،كحيــد يــنأ األكادمييــة الليتواني ـة للرتأليــة الرياضــية مــثال اــهادات لأل صــائيا يف
تاليم النشاط البد املادل.
 -309وفيمــا يتالــق ألااللتزامــات املنصــوي عليهــا يف الفقــرة ( 3مـ املــادة  30م ـ االتفاقيــة،
تـنص الفقرتــان ( 1و( 2مـ املــادة  22مـ قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن كحــق التــأليف والنشــر
واحلقــو ذات الصــلة (اجلريــدة الرمسيــة رقــم 1999 ،1598-50؛ رقــم 2003 ،1125-28
عل ــس أنـ ـه جي ــوز نس ــخ األعم ــال املنش ــورة ألص ــفة قانوني ــة ألغ ـراب البح ــد الالم ــي غ ــري التجاري ــة
والتاليمية علس الشال املناسب لألاذاي الذي ياانون م اإلعاقـات السـماية أو البصـرية إىل
احلد الذع تقتضيه تلق اإلعاقات دون إذن م صاكحب الامل أو صاكحب كحق التأليف والنشـر
املتالق أله ،ودون دف أجر ،لا م ذكر املصدر واسم املؤلف قدر اإلماان ،ألاستثناء األعمـال
الــن أعــدت صيصــا لــذلق الغــرب .وجت ـوز إعــادة إنتــاج أداء عمــل مساــي ألصــرع ،أو تســجيله
الص ــوي أو تس ــجيله املص ــور (الف ــيلم  ،وأيضـ ـا الب ــد الص ــادر عـ ـ هيئ ــة اإلذاع ــة أو تس ــجيالته
ألغراب غري جتاريـة علـس الشـال املناسـب لألاـذاي الـذي ياـانون مـ اإلعاقـات السـماية إىل
احلد الذع تقتضيه تلق اإلعاقة ،وفق ا ألكحاام القانون املذكور.
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 -310وم ـ ـ أه ــداب مفه ــوم التال ــيم غ ــري النظ ــامي لتالمي ــذ امل ــدار املاتم ــد مبوج ــب األم ــر
رق ــم  ISAK-2695الص ــادر ع ـ وزي ــر الال ــوم والتال ــيم يف مجهوري ــة ليتواني ــا يف  30ك ــانون األول/
ديسمرب ( 2005اجلريدة الرمسية رقـم  2006 ،115-4مااجلـة مشـاكل اإلدمـاج االجتمـاعي،
مبا يف ذلق اإلدماج االجتماعي لألطفال الـذي حيظـون ألفـري أقـل وكحـل مشـاكلهم االجتماعيـة
(األطفــال الــذي ترعرع ـوا يف أليئــة غــري مواتيــة مـ كحيــد الظــروب الثقافي ـة واجلغرافيــة واالجتماعيــة
واالقتص ــادية أو ال ــذي ه ــم مـ ـ ذوع االكحتياج ــات اخلاص ــة  ،وأيضـ ـا اكحتياج ــات األطف ــال غ ــري
الااديا (املوهوألا واملتفوقا ألشال اي والذي ال يناسبهم النظام التاليمي .ويتمااس ذلق
مـ أكحاــام هــذه املــادة الــن تــنص علــس وجــوب تــوفري فــري املشــاركة يف اللاــب والرتفيــه وأنشــطة
أوقــات الف ـرا واألنشــطة الرياضــية ،مبــا يف ذلــق أنشــطة النظــام املدرســي ،لألطفــال ذوع اإلعاقــة
علس قدم املساواة م غريهم م األطفال.

ثالثا -حالة األ فا ذوي اإلعاقة والنساء ذوات اإلعاقة
المادة 6
النساء ذوات اإلعاقة
 -311تافل احلماية القانونية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة م التمييز احملتمل مبوجب قانون
املســاواة يف املااملــة الـذع يـنص علــس أن اإلعاقــة قــد تشــال ســببا للتمييــز .ويــنص ذلــق القــانون
كـذلق علــس أن نــوا اجلــن مياـ أن يشــال أيضـ ا أساسـا للتمييــز .وميثــل ذلــق اــروطا مســبقة
ملاافحة التمييز املتادد ،م منأ األولوية األفقية لنوا اجلن .
 -312وينظم قانون تاافؤ الفري ألا النساء والرجال املساواة ألا املرأة والرجل .وميا تطبيق
أكحاــام القــانون عنــد إماانيــة تاــرب الفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــة للتمييــز علــس أســا نــوا
اجلــن  .ويتالــق األمــر ألقــانون جــوهرع فيمــا يتالــق ألاالتفاقيــة لاونــه ،أوال وقبــل كــل اــيء ،حيــدد
ا ــروط تا ــافؤ الف ــري أل ــا النس ــاء والرج ــال والتميي ــز (املباا ــر وغ ــري املباا ــر عل ــس كح ــد سـ ـواء ،
وانتها احلقو املتساوية للنساء والرجال ،والتحر اجلنسي .وهو ينص ،ثانيـا ،علـس اإلجـراءات
الــن ينبغــي اعتبارهــا يييزيــة ،وحيظــر مثــل تلــق األعمــال وحيــدد جمــال التطبيــق .كمــا يــنظم القــانون
املــذكور ،ثالثــا ،ليــة املراقبــة والرصــد .وتــنص املــادة  2-3م ـ ق ـانون تاــافؤ الفــري ألــا النســاء
والرجــال علــس أن الســلطات وا يئــات احلاوميــة والبلديــة تقــوم ألوضـ الـربامج والتــداألري الراميــة إىل
ضمان تاافؤ الفري ألا النساء والرجال وتنفيذها ،مبا يتمااس م نطا ا تصاصها.
 -313ولتنفيــذ األكحاــام املــذكورة ،اعتمــد الربنــامج الــوطين لتاــافؤ الفــري ألــا النســاء والرجــال
للف ــرتة  2014-2010مبوج ــب الق ـرار رق ــم  530الص ــادر ع ـ كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف 4
أيار/م ــايو ( 2010اجلري ــدة الرمسي ــة ،رق ــم  . 2010 ،2757-56وق ــد اعتم ــدت ط ــة عم ــل
تنفيذ تداألري الربنامج الوطين لتاـافؤ الفـري ألـا النسـاء والرجـال للفـرتة  2014-2010مبوجـب
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األمــر رقــم  A1-323الصــادر عـ وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل جلمهوريــة ليتوانيــا يف  7يــوز/
يوليه ( 2010اجلريدة الرمسية ،رقم  2010 ،4391-83لتنفيذ ذلق الربنامج .وتطبق التداألري
عل ــس اجلمي ـ  ،مب ـ ف ــيهم األا ــذاي ذوو اإلعاق ــة .وتق ــدم مالوم ــات مفص ــلة ع ـ تنفي ــذ ت ــداألري
ألرنامج تاافؤ الفري ألا النساء والرجال للفرتة  2014-2010يف التقرير اخلام ألشأن تنفيـذ
اتفاقية األمم املتحدة للقضاء علس مجي أااال التمييز ضد املرأة يف ليتوانيا.
 -314وتنفذ األولوية األفقية املتالقة ألتاافؤ الفري ألا النساء والرجال يف مجي اجملاالت ،ويف
سيا التااون علس تلف املستويات .وقد فوب تنسيق تنفيذ سياسة تاافؤ الفري ألا النسـاء
والرج ــال عل ــس املس ــتوى احلا ــومي ل ــوزارة الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل .ويطل ــب مـ ـ ال ــوزارات
والبل ــديات أيض ـ ا وضـ ـ وتنفي ــذ الـ ـربامج والت ــداألري الرامي ــة إىل ض ــمان تا ــافؤ الف ــري أل ــا النس ــاء
والرجال ضـم نطـا ا تصاصـاما ،مبوجـب قـانون تاـافؤ الفـري ألـا النسـاء والرجـال جلمهوريـة
ليتوانيا .أما علس املستوى األكادميي ،فقـد أنشـئت مراكـز للدراسـات اجلنسـانية يف أهـم جاماـات
البلــد .ولض ــمان األداء الفا ــال ــذه اآللي ــة ،ا ــالت جلن ــة لتا ــافؤ الف ــري أل ــا النس ــاء والرج ــال
تتاون م ممثلا مفوضا م قبـل مجيـ الـوزارات واملنظمـات غـري احلاوميـة .وجتـدر اإلاـارة إىل
أنــه ال توجــد يف ليتوانيــا منظمــات غــري كحاوميــة تامــل يف جمــال النســاء ذوات اإلعاقــة .وتامــل
اللجان أو املراكز النسوية ألنشاط يف ثالث نقاألات كربى .ويضطل ألوظائف الرقاألة والرصد أما
املظا املاـين ألتاـافؤ الفـري الـذع ظـل يبااـر عملـه ملـدة عشـر سـنوات مبسـاعدة ماتبـه ،والـذع
هو مسؤول أمام ألرملان مجهورية ليتوانيا.
 -315وتــنص طــة تنفيــذ تــداألري الربنــامج الــوطين إلدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـ ا
للفرتة  2012-2010علس تدألري لتحليل وض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف البلـد وحتديـد
التداألري الرامية إىل محايته م التمييز وضمان ائه وحتس وضاه  .ويشمل وصف األوضـاا
املالية لتدألري الصندو االجتماعي األورو احلد م التمييز ا تصاصات دراسة مقارنة موساة
كحددت مؤ را.

المادة 7
األ فا ذوو اإلعاقة
 -316تــنص املــادة  3-3م ـ القــانون املــد جلمهوريــة ليتوانيــا علــس وجــوب أن يســتند التنظــيم
القــانو للاالقــات األســرية يف مجهوريــة ليتوانيــا علــس مبــادئ أولويــة محايــة كحقــو ومصــا األطفــال
وصــو ا وعلــس مبــادئ أ ــرى .وياــين مبــدأ أولويــة محايــة كحقــو ومصــا األطفــال وصــو ا أنـه عنــد
اعتمــاد الصــاو القانونيــة وتطبيقهــا ،وأيضـا عنــد مناقشــة القضــايا الــن ال تنظمهــا تلــق الصــاو ،
جيــب أن تاــون مجيـ القـرارات واإلجـراءات األ ــرى املتذــذة يف مصــلحة الطفــل وجيــب كفالــة عــدم
تاريضها للذطر .وتنص املادة  177-3م القانون املد جلمهورية ليتوانيا علس وجـوب االسـتماا
للطفل القادر علس التابري ع رائه والتأكد م رغباته كحا الفصل يف النزاعات املتالقـة ألاألطفـال.
وتطبق هذه األكحاام علس مجي األطفال ،دون استبااد األطفال ذوع اإلعاقة.
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 -317وقـد كـر مبــدأ عـدم التمييـز يف املــادة  3-4مـ قـانون أساســيات محايـة كحقـو الطفــل
يف مجهوريــة ليتوانيــا (اجلريــدة الرمسيــة ،رقــم  . 1996 ،807-33وتــنص تلــق املــادة علــس يت ـ
الطفـل حبقــو متســاوية مـ غــريه مـ األطفــال وعـدم إماانيــة تاريضــه للتمييـز ألســبب نــوا جــن
والديــه أو ممثلــه القــانو أو ســنهم أو جنســيتهم أو عــرقهم أو لغ ـتهم أو ديــنهم أو ماتقــدامم أو
وضاهم االجتماعي أو املـايل واألسـرع أو كحـالتهم الصـحية أو ألع ظـروب أ ـرى .ويـنظم ذلـق
القــانون أيضـ ا كحقــو األطفــال ذوع اإلعاقــة .ويـ َاـرب الطفــل ذو اإلعاقــة علــس أنــه طفــل مصــاب
ألـ ـباض اإلعاق ــات اجلس ــدية أو الاقلي ــة اخللقي ــة أو املاتس ــبة ،احملـ ـددة مـ ـ قب ــل مؤسس ــة الرعاي ــة
الصــحية لألطفــال والــن تــؤثر علــس قدرتــه علــس النمــو ألشــال عــاد وعلــس التايــف واالنــدماج يف
اجملتم  .وهو يتمت حبقو متساوية م األطفـال الاـاديا يف أن حيـى كحيـاة نشـطة وينمـو ويتلقـس
التالــيم الــذع يوافــق قدراتــه اجلســدية والاقليــة ورغباتــه ،ويــؤدع عمــال يناســبه ويشــار يف النشــاط
اإلألــداعي واالجتمــاعي .وعــالوة علــس ذلــق ،يــنص القــانون علــس أنــه حيــق للطفــل ذع اإلعاق ــة
احلصــول عل ــس الرعايــة اخلاص ــة (غــري الاادي ــة  ،يف ســيا االع ـرتاب ألاكحتياجات ـه اخلاص ــة .وت ــوفر
للشذص الذع يهتم أله املساعدة االجتماعية والطبية وغريها م أوجه الرعاية .كمـا حيـق للطفـل
ذع اإلعاقـ ــة احلصـ ــول علـ ــس ـ ــدمات متميـ ــزة م ـ ـ املؤسسـ ــات الـ ــن تـ ــوفر الاـ ــالج واملصـ ــحات
واملنتجا ــات ،عل ــس النح ــو املنص ــوي علي ــه يف القـ ـوانا والص ــاو القانوني ــة األ ــرى .وي ــنأ ل ــه
املس ــاعدة الطبي ــة املالئم ــة ألن ــاء عل ــس التش ــذيص املبا ــر ،وت ــوفر ل ــه وس ــائل الا ــالج التص ــحيحية
والتأهيليـ ــة املناسـ ــبة .وت ـ ـوفر تلـ ــق املسـ ــاعدة م ـ ـ قبـ ــل األطبـ ــاء املتذصصـ ــا ،و ـ ـرباء األط ـ ـراب
االصـطناعية ،و ـرباء التأهيــل وغـريهم مـ األ صــائيا الطبيــا ،وعنــدما تقتضــي الضــرورة ذلــق،
ي ــوفر الا ــالج يف املؤسس ــات الطبي ــة املتذصصـ ـة .وحي ــق لآلأل ــاء واألمه ــات وغ ــريهم مـ ـ املمثل ــا
الق ــانونيا للطف ــل ،ال ــذي يرأل ــون الطف ــل ذا اإلعاق ــة ويقوم ــون ألرعايت ــه يف املن ــزل احلص ــول عل ــس
املســاعدة الالزمــة م ـ امليزانيــة احلاومي ـة .وجيــب أن مي ـ املؤسســات احلاوميــة والبلديــة الظــروب
الالزمــة لتالــيم الطفــل ذع اإلعاقــة ،وإعــداده املهــين وفقـ ا لفــري الامــل وأيضـ ا مـ ــالل مراعــاة
كحالته الصـحية واكحتياجاتـه اخلاصـة ومواهبـه .ويسـتفيد األاـذاي واملؤسسـات واملنظمـات الـذي
يوظف ـون األطفــال ذوع اإلعاقــة م ـ البــدالت واالمتيــازات الــن تــنص عليهــا الق ـوانا وغريهــا م ـ
الصاو القانونية .ويتلقس املالمون واملرألون واأل صائيون االجتماعيون تـدريبا اصـا للامـل مـ
األطف ــال املص ـ ـاألا ألاإلعاق ــات اجلسـ ــدية والاقلي ــة .وألاإلضـ ــافة إىل ذل ــق ،تاـ ــدل املب ــا الاامـ ــة
والش ـوارا ووســائل النقــل الــن يســتذدمها الطفــل ذو اإلعاقــة كحســب اكحتياجات ـه اخلاصــة ،وفق ـ ا
لق ــانون أساس ــيات محاي ــة كحق ــو الطف ـل .وجته ــز املؤسس ــات املذصص ــة لألطف ــال ذوع اإلعاق ــة
ألتاــديالت اصــة .كمــا جيــب أن تافــل املؤسســات التنفيذيــة احلاوميــة والبلديــة تنفيــذ الشــروط
املذكورة ،وفق ا ال تصاصاما وإماانياما.

 -318وحيدد هدب توفري املساعدة ألشال متاامـل يف وصـف إجـراء تـوفري املسـاعدة التاليميـة
واملس ــاعدة االجتماعي ــة و ــدمات الرعاي ــة الص ــحية ألش ــال متاام ــل لألطف ــال يف سـ ـ التال ــيم
قبل املدرسي والتالـيم قبـل االألتـدائي ،وأيضـا آلألـائهم (أوليـاء األمـور  ،املاتمـد مبوجـب األمـر رقـم
 V 2068/A1-467/V-946الصــادر ع ـ وزيــر التالــيم والالــوم يف مجهوريــة ليتوانيــا ووزيــر الصــحة يف
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مجهورية ليتوانيا يف  4تشري الثا /نوفمرب ( 2011اجلريـدة الرمسيـة ،رقـم 2011 ،6387-134
(انظر أيضـا القسـم الفرعـي مـ التقريـر ألشـأن املـادة  24مـ االتفاقيـة  ،وهـو ضـمان تالـيم فاـال
لألطفال وفق ا ملناهج التاليم قبل املدرسي و/أو التالـيم قبـل االألتـدائي ومسـاعدة الوالـدي (أوليـاء
األمــور علــس تقويــة أواصــر األألــوة واألمومــة واملهــارات االجتماعيــة .ومـ املتوقـ أن يــؤدع تطبيــق
ذلق الصق القانو يف املمارسة الاملية إىل حتسا تنسيق املساعدات واخلدمات املقدمة لألسر
الن تقوم ألرتألية األطفال ذوع اإلعاقة ،وحتسا نوعية تاليم هؤالء األطفال ،والتذفيف م كحدة
التــوتر االجتمــاعي النــاجم ع ـ تنفي ـذ إج ـراءات أ صــائيي كــل مؤسســة ألشــال منفصــل ،ولــي
ألطريقة منسقة وغري مصممة ملساعدة طفل وأسرة ماينا ألصفة مباارة.
 -319وتنف ــذ راألط ــات األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة أل ـ ـرامج إدم ــاج ه ــؤالء األا ــذاي اجتماعي ـ ـا
وتقدمي املساعدة لألطفال ذوع اإلعاقة وأفراد أسرهم ،فهي توفر مثال ألاض اخلدمات ألنفسها أو
تساعد يف توفري اخلدمات ألصفتها ارياة للبلديات وتساعدها علس تنظيم اخلدمات االجتماعية
لألطفــال ذوع اإلعاقــة وأف ـراد أســرهم يف اجملتم ـ ؛ وهــي تؤس ـ إلنشــاء اخلــدمات االجتماعيــة،
و ــدمات ومراك ــز الرعاي ــة النهاري ــة يف البل ــديات ،وتس ــاهم يف تطويره ــا؛ كم ــا ت ــنظم التال ــيم غ ــري
النظامي لألاذاي ذوع اإلعاقة ،وتنفذ ألرامج تاليمية أ رى ؤالء ألاذاي .وهي أيض ا توفر
املســاعدة النفســية لألســر ،وتــنظم األنشــطة الرتفيهيــة لألطفــال ذوع اإلعاقــة وأســرهم؛ وهــي تقــوم
أيضـا ألتمثيـل األاــذاي ذوع اإلعاقــة ومحايــة كحقــوقهم ،وتشــج املبــادرات املدنيــة علــس مســتوى
اجملتم احمللي ألتنفيذ تداألري تلفة ،مباـى أ ـا تـداف عـ مصـا األاـذاي ذوع اإلعاقـة ،وتقـوم
خلمـ ـ املالوم ــات ألش ــأ م وألش ــأن اكحتياج ــامم اخلاص ــة ،واخل ــدمات الالزم ــة والامال ــة والتال ــيم؛
وهي ،عالوة علس ذلق ،يثل األاذاي ذوع اإلعاقة وتافـل االسـتجاألة الكحتياجـامم اخلاصـة،
وتقدمي اخلدمات م و لق الظروب الضرورية لتنفيذ التداألري الرتألويـة وتـداألري الامـل علـس مسـتوى
اجملتم احمللي.

مابعا -إعما الحقوق الخاصة
المادة 31
مع اإلحصاءات والبيانات
 -320يف س ـ ـ ــيا تنفي ـ ـ ــذ الربن ـ ـ ــامج ال ـ ـ ــوطين إلدم ـ ـ ــاج األا ـ ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ـ ــة اجتماعي ـ ـ ـ ـ ا
للفرتة  2012-2003املاتمد مبوجب القرار رقم  850الصادر ع كحاومة مجهورية ليتوانيـا يف 7
كحزيران/يونيـه ( 2002اجلريــدة الرمسيــة ،رقــم 2002 ،2335-57؛ رقــم ، 2010 ،1345-29
جتمـ ـ ال ــدائرة الليتواني ــة لإلكحص ــاء مص ــادر البيان ــات اإلداري ــة والدراس ــات االستقص ــائية اإلكحص ــائية
وتلذص ـها وتنشــرها ســنويا علــس املوق ـ  www.stat.gov.ltوه ــي تتالــق ألاــدد األطفــال الــذي كح ــدد
مسـتوى إعـاقتهم للمــرة األوىل ،وعـدد األاــذاي البـالغا سـ الامــل الـذي كحــدد ألشـأ م مســتوى
قدرة علس الامل منذفض ،فضالا ع التغريات الن تطال اإلدمـاج االجتمـاعي ،وعـدد األاـذاي
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ذوع اإلعاق ـ ــة ال ـ ــذي يتلق ـ ــون اخل ـ ــدمات االجتماعي ـ ــة .وتش ـ ــار ال ـ ــدائرة الليتواني ـ ــة لإلكحص ـ ــاء،
عــالوة علــس ذلــق ،يف تنفيــذ ألـرامج اإلكحصــاءات اجملتمايــة؛ وقــد نفــذت وكحــدة دراســة استقصــائية
صصــة للقــوى الااملــة ألشــأن توظيــف األاــذاي ذوع اإلعاقــة عــام  ،2011ألصــفتها ا ـرياا
للنظام اإلكحصائي األورو .
 -321وحيــدد قــانون احلمايــة القانونيــة للبيانــات الشذصــية جلمهوريــة ليتوانيــا (اجلريــدة الرمسيــة،
رق ــم 1996 ،1479-63؛ رق ــم  ، 2008 ،804-22ال ــذع سيش ــار إلي ــه فيم ــا ألا ــد ألاس ــم
قانون محاية البيانـات الشذصـية ،املبـادئ الاامـة للبيانـات الشذصـية وماايريهـا ومتطلبـات مااجلتهـا
مااجلــة قانوني ـة ألالنس ــبة جلمي ـ األا ــذاي الطبيايــا ،ال ــن هــي قاألل ــة للتطبيــق أيض ـ ا عنــد مااجل ــة
البيانـات الشذصـية لألاـذاي ذوع اإلعاقـة .وجتـدر اإلاـارة إىل أنـه وفقـ ا ألكحاـام ذلـق القـانون،
تص ــنف البيان ــات املتالق ــة ألص ــحة الش ــذص الطبيا ــي واملالوم ــات ذات الص ــلة ألإعاق ــة الشـ ــذص
وأسباهبا ضم فئة البيانات الشذصية اخلاصة .و ذا السبب ،حيدد القانون املذكور متطلبات أكثـر
ص ـرامة ملااجلــة البيانــات املــذكورة .وهــو يــنظم أيض ـا الاالقــات الــن تنشــأ يف ســيا مااجلــة البيانــات
الشذصــية ألالوســائل اآلليــة ،ويف ســيا مااجلــة البيانــات الشذصــية ألالوســائل غــري اآلليــة يف أنظمــة
اإليــداا :القـوائم ،وفهــار البطاقـات ،وامللفــات ،واملـدونات ،ومــا إىل ذلــق .وحيــدد القــانون كحقــو
األاــذاي الطبيايــا ألصــفتهم مواضــي للبيانــات ،وإج ـراء محايــة تلــق احلقــو  ،وكحقــو وواجبــات
األاذاي االعتباريا والطبيايا ومسؤوليتهم أثناء مااجلة البيانات الشذصية.
 -322وتق ــارن البيان ــات الشذص ــية ال ــن جتم ـ ألغـ ـراب إكحص ــائية تلف ــة وتول ــف فق ــا عل ــس
أســا كو ــا دميــة ض ــد االســتذدام غ ــري القــانو ألغ ـراب أ ــرى غ ــري األغ ـراب اإلكحص ــائية.
وجتمـ فئــات اصــة مـ البيانــات الشذصــية لألغـراب اإلكحصــائية يف اــال ال يســمأ ألتحديــد
موضوا البيانات ألصفة مباارة أو غري مباارة ،إال يف احلاالت الن تـنص عليهـا القـوانا .ويـنص
القســم الفرعــي م ـ التقريــر ألشــأن املــادة  22م ـ االتفاقيــة علــس املالومــات ذات الصــلة حبمايــة
البيانات الشذصية ومحاية كحق الفرد يف احلياة اصة.
 -323ويقوم ماتب تقييم اإلعاقة والقدرة علس الامل ألإعـداد تقـارير عـ األنشـطة اإلكحصـائية
املتالقـ ــة ألاألاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة وتقـ ــدميها ل ـ ـوزارة الضـ ــمان االجتمـ ــاعي والامـ ــل يف مجهوريـ ــة
ليتوانيا ،ودائرة اإلكحصاءات التاألاة حلاومة مجهورية ليتوانيا .ويقـوم ماتـب تقيـيم اإلعاقـة والقـدرة
علـس الامــل أيضـا ألتــوفري املالومــات ومبادلتهــا والتاــاون مـ مؤسســات الرعايــة الصــحية ،وماتــب
تبــادل الامال ـة الليت ـوا الت ـاأل ل ـوزارة الضــمان االجتم ــاعي والام ــل يف مجهوري ــة ليتواني ــا ،وجمل ـ
ص ــندو الت ــأما االجتم ــاعي احلا ــومي التـ ـاأل ل ــوزارة الض ــمان االجتم ــاعي والام ــل يف مجهوري ــة
ليتوانيــا والبلــديات والســلطات الاامــة وا يئــات واملنظمــات األ ــرى ،دون املســا ألأكحاــام قــانون
احلماية القانونية للبيانات الشذصية.
 -324ويقــوم ماتــب تقيــيم اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل كحاليــا ألتنفيــذ مشــروا احملاســبة ودمــج
كحاالت اإلعاقة ملاتب تقييم اإلعاقة والقدرة علس الامـل التـاأل لـوزارة الضـمان االجتمـاعي والامـل
يف نظــام املالومــات ألتمويــل م ـ الصــندو االجتمــاعي األورو وميزانيــة كحاومــة ليتوانيــا .وســتنفذ
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نشــاطات املشــروا حبلــول  25ذار/مــار  ،2013وتبلـ قيمتــه اإلمجاليــة  2 665 504.83ليتــا
ليتوانية .وسيغطي املشروا مجي الوكحدات اإلقليمية ملاتب تقييم اإلعاقة والقدرة علس الامل .وهـو
يرمـ ــي إىل إنشـ ــاء قاعـ ــدة أليانـ ــات مركزيـ ــة لألاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة م ـ ـ أجـ ــل إعـ ــداد ملفـ ــامم
اإللارتونية ودجمها يف نظام مالومات ماتب تقييم اإلعاقة والقـدرة علـس الامـل .وسـيؤدع تنفيـذ
املشروا إىل أداء أكثر ألساطة وفااليـة للوظـائف اإلداريـة الدا ليـة مـ قبـل مـوظفي ماتـب تقيـيم
اإلعاقــة والقــدرة علــس الامــل ،واســتذدام أكثــر عقالنيــة مل ـوارد املاتــب ،وأيض ـ ا تقــدمي اخلــدمات
اإلدارية لامالئه علس قدر أكرب م الفاالية .وألاإلضافة إىل ذلق ،م اأن إنشاء قاعدة أليانات
مركزيــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة تــوفري إماانيــات جتميـ وحتليــل البيانــات ألشــأن تلــف جوانــب
إعاقة الشذص والتداألري املتالقة ألالتذطيا لألاذاي ذوع اإلعاقة.

المادة 32
اللعاون ال ولي
 -325ت ـوفر ليتوانيــا ال ـدعم للتاــاون الــدويل عمــال ألأكحاــام سياســة التاــاون اإل ــائي جلمهوريــة
ليتوانيــا ــالل الفــرتة  ،2012-2011املاتمــدة مبوجــب الق ـرار رق ـم  10الصــادر ع ـ كحاومــة
مجهوري ــة ليتواني ــا يف  12ك ــانون الثا /ين ــاير ( 2011اجلري ــدة الرمسي ــة ،رق ــم 2011 ،220-6
وتش ـرياات تنفي ـذه .وأل ـالرغم م ـ كــون املســاعدة املوجهــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة تــدرج يف
جماالت املساعدة الواردة جمتماة يف تلق األكحاام ،فإن ذلق ال مين مؤسسي املشروا م تقدمي
مقرتكحات مشاري م ذلق النوا .وم ذلق ،تنفذ ألاد أية مشـاري دـددة يف هـذا اجملـال مـ
جماالت التااون اإل ائي.
 -326وتشــار وزارة الرتأليــة والتالــيم والالــوم يف مجهوريــة ليتوانيــا منــذ عــام  2000يف أنشــطة
الوكالــة األوروأليــة للنهــوب ألتالــيم ذوع االكحتياجــات اخلاصــة ،إذ أصــبحت عض ـوا فالي ـا يف تلــق
املنظمــة منــذ عــام  .2004ويتمثــل ا ــدب األمســس للوكالــة يف حتســا السياس ـة التاليميــة واجلــودة
للمتالم ــا ذوع االكحتياج ــات التاليمي ــة اخلاص ــة مـ ـ ــالل تازي ــز وتنفي ــذ إط ــار طوي ــل األج ــل
للتااون األورو املتا  .ويـنأ الفرصـة للمالمـا والالمـاء وممثلـي املنظمـات غـري احلاوميـة لآلألـاء
واألاذاي ذوع اإلعاقة واأل صائيا التاألاا للوزارات للمشاركة يف املشاري الـن تنفـذها تلـق
املنظم ــة ،واملس ــا ة ألالت ــايل يف ص ــياغة التوص ــيات املوجه ــة للسياس ــيا واملمارس ــا ألش ــأن إتاكح ــة
اخلدمات وحتسا اجلودة.

المادة 33
اللنفيذ وال ص على الصعي الو ني
 -327اعتمــد القــانون املتالــق ألتنفيــذ اتفاقي ــة األمــم املتحــدة اخلاصــة حبقــو األا ــذاي ذوع
اإلعاقــة والربوتوكــول اال تيــارع جلمهوريــة ليتوانيــا (اجلريــدة الرمسيــة ،رقــم 2010 ،3350-67
يف  27أيار/مايو  .2010وقد تضمنت املادة  2م القانون املذكور أليانا لربملان مجهورية ليتوانيا
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مفـاده أن مصــطلأ الصـحة اجلنســية واإلجناأليــة الـوارد يف الفقــرة (أ مـ املـادة  25مـ االتفاقيــة
ال ميا ـ أن يفس ــر عل ــس أن ــه يا ــزز كحق ــو اإلنس ــان اجلدي ــدة ،ويف ــرب االلتزام ــات الدولي ــة ذات
الصـلة علــس مجهوريــة ليتوانيــا .وال ينطــوع املضــمون القــانو لــذلق املصــطلأ علــس دعــم إجـراءات
إ ــاء احلمــل والتاقــيم واإلجـراءات الطبيــة املوجهــة لــذوع االكحتياجــات اخلاصــة الــن مـ اــأ ا أن
تسبب التمييز علس أسا اخلصائص اجلينية وعلس الرتويج لتلق اإلجراءات واإلعالن عنها.
 -328ولتنفيـ ــذ أكحاـ ــام االتفاقيـ ــة ألشـ ــال سـ ــليم م ـ ـ أ ـ ــذ أكحاـ ــام املـ ــادة  33م ـ ـ االتفاقيـ ــة
ألا ـ ـ ــا االعتب ـ ـ ــار ،اعتم ـ ـ ــدت لي ـ ـ ــة مؤسس ـ ـ ــية لتنفي ـ ـ ــذ االتفاقي ـ ـ ــة مبوج ـ ـ ــب القـ ـ ـ ـرار رق ـ ـ ــم 1739
الص ــادر ع ـ ـ كحاوم ــة مجهوري ــة ليتواني ــا يف  8ك ــانون األول/ديس ــمرب ( 2010اجلري ــدة الرمسي ــة،
رقم  2010 ،7455-145ألشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقو األاذاي ذوع
اإلعاقــة والربوتوكــول اال تيــارع (الــذع سيشــار إليــه فيمــا ألاــد ألاســم القـرار  .وقــد عين ـت وزارة
الضــمان االجتمــاعي والامــل كســلطة كحاوميـة مســؤولة عـ تنســيق تنفيــذ االتفاقيــة عمــال ألــالقرار
املــذكور ،يف كحــا أســندت للســلطات الاامــة األ ــرى مســؤولية تنفيــذ األكحاــام املتالقــة مبجــاالت
األنش ــطة ذات الص ــلة ألنط ــا ا تصاص ــها .وع ــا ك ــل م ـ مات ــب أم ــا املظ ــا املا ــين ألتا ــافؤ
الفري وجمل اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة كآلية مستقلة لتنفيـذ االتفاقيـة .وإن جملـ اـؤون
األاذاي ذوع اإلعاقة هو املالف ألرصد تنفيذ االتفاقية وتقدمي املقرتكحات ألشأن تنفيذها لوزير
الضمان االجتماعي والامل .وقد أوصـي ماتـب أمـا املظـا املاـين ألتاـافؤ الفـري ألرصـد تنفيـذ
أكحاـام االتفاقيــة املتالقـة ألاملســاواة يف املااملـة مـ ــالل مـا يلــي :التحقيـق يف الشــااوى املتالقــة
ألــالتمييز علــس أســا اإلعاقــة ،التأكــد م ـ أن دتــوى وســائل اإلعــالم ــال م ـ اإلعالنــات الــن
تاتس ــي طـ ـاأل التمييـ ـز عل ــس أس ــا اإلعاق ــة ،التحقي ــق يف كح ــاالت املذالف ــات اإلداري ــة ،ف ــرب
الاقوألــات اإلداريــة ،ومــا إىل ذلــق .وقــد تقــرر أن ـه ميا ـ أن تشــمل عمليــة رصــد تنفيــذ االتفاقيــة
األاـذاي ذوع اإلعاقــة ،فضـالا عـ املنظمـات الــن يـثلهم مـ ـالل جملـ اـؤون األاــذاي
ذوع اإلعاقة .ويشار ممثلو منظمات األاذاي ذوع اإلعاقة ألنشاط يف أنشطة ذلق اجملل .
 -329ويف ضـوء التنفيـذ الســليم ألكحاـام املـادة  3-33مـ االتفاقيـة ،الـن تــنص علـس مشــاركة
اجملتم املد  ،و اصـة األاـذاي ذوع اإلعاقـة واملنظمـات الـن يـثلهم مشـاركة كاملـة يف عمليـة
الرص ـ ـ ــد ،اعتم ـ ـ ــدت كحاوم ـ ـ ــة مجهوري ـ ـ ــة ليتواني ـ ـ ــا يف  8ك ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ــمرب  2010القـ ـ ـ ـرار
رقم  1740املادل للقرار رقم  1426ألشأن املوافقة علس تاوي جملـ اـؤون األاـذاي ذوع
اإلعاقة التاأل لوزارة الضمان االجتمـاعي والامـل يف  23كـانون األول/ديسـمرب  2005ولوائحـه
(اجلري ــدة الرمسي ــة ،رق ــم ( ، 2010 ،7456-145ال ــن سيش ــار إليه ــا فيم ــا يل ــي ألاس ــم لـ ـوائأ
اجمللـ ـ  .وق ــد اس ــتاملت لـ ـوائأ اجمللـ ـ ألبن ــد يـ ـنص عل ــس أن جملـ ـ ا ــؤون األا ــذاي ذوع
اإلعاقــة يقــدم املقرتكحــات والتوصــيات إىل وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل فيمــا يتالــق ألتنفيــذ
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اخلاصــة حبقــو األاــذاي ذوع اإلعاقــة وألروتوكو ـا اال تيــارع .وعــالوة
علس ذلق ،ميثل نـواب الـوزراء السـلطات الاامـة يف جملـ اـؤون األاـذاي ذوع اإلعاقـة .كمـا
حيضر أما املظا املاين ألتاافؤ الفري أو مفوضه جلسات اجملل ألصفة مراقـب .وهاـذا مياـ
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ملاتـ ــب أمـ ــا املظـ ــا املاـ ــين ألتاـ ــافؤ الفـ ــري وجمل ـ ـ اـ ــؤون األاـ ــذاي ذوع اإلعاقـ ــة تبـ ــادل
املالومات فيما يتالق ألتنفيـذ أكحاـام االتفاقيـة ،وإثـارة القضـايا والسـاي إلزالـة الاقبـات الـن حتـول
دون تنفيذ االتفاقية ألشال سليم.
 -330وقد استند الربنامج الوطين إلدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة اجتماعيـا للفـرتة 2012-2010
علــس أكحاــام االتفاقيــة ،وهــو يرمــي إىل تطــوير عمليــة إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعي ـا
ألشــال فاــال وإىل حتقيــق التنفيــذ الســليم ألكحاــام التشـرياات الوطنيــة والدوليــة الــن ترســي إدمــاج
األا ــذاي ذوع اإلعاق ــة اجتماعيـ ـ ا .وينف ــذ الربن ــامج مـ ـ ــالل ط ــة ت ــداألري الربن ــامج ال ــوطين
إلدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا للفرتة .2012-2010
 -331وألاـ ــد التصـ ــديق علـ ــس االتفاقيـ ــة يف  30ذار/مـ ــار  2011مبوجـ ــب األمـ ــر رقـ ــم
الصادر ع وزير الضمان االجتماعي والامـل يف مجهوريـة ليتوانيـا (اجلريـدة الرمسيـة ،رقـم ،1995-42
 2011اســتاملت طــة تنفيــذ تــداألري الربنــامج الــوطين إلدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة اجتماعيـا
للف ــرتة  2012-2010ألت ــداألري جدي ــدة اقرتكح ـ ـت م ـ ـ قب ــل الس ــلطات املاني ــة واملنظم ــات غ ــري
احلاوميــة يف نطــا ا تصاصــها ووفق ـ ا للم ـواد ذات الصــلة م ـ االتفاقيــة .ويوجــد كحالي ـ ا الربنــامج
الوطين إلدماج األاذاي ذوع اإلعاقة اجتماعيا للفرتة  2019-2013و طـة تنفيـذه يف طـور
الص ـ ــياغة ض ـ ــمانا الس ـ ــتمرارية الربن ـ ــامج ال ـ ــوطين إلدم ـ ــاج األا ـ ــذاي ذوع اإلعاق ـ ــة اجتماعي ـ ـ ـا
للفــرتة  ،2012-2010وهــو يــنص عل ــس تــداألري دــددة وعلــس التموي ــل وا يئــات املســؤولة ع ـ
املسا ة يف تنفيذ أكحاام االتفاقية املتالقة مبجال كحقو األاذاي ذوع اإلعاقة.
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