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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس

لليتوانيا*

 - 1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس املقـد مـل ليتوانيـا  )CEDAW/C/LTU/5يف
جلستيها  1221و  ،1221املعقـوتت يف  1متوز/يوليـ  2112انظـر CEDAW/C/SR.1229
و  .)1230وتــــــرت قالمــــــة اللجنــــــة بشــــــأن املســــــال واأل ــــ ـ لة امل روحــــــة يف الو يقــــــة
 ،CEDAW/C/LTU/Q/5وترت رتوت ليتوانيا يف الو يقة .CEDAW/C/LTU/Q/5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2ت ـ ا اللجنــة علــى الدولــة ال ــرت لتقــداها تقريراــا الــدوري اخلــامس ،ال ـ ي يت ــع
عمومــا امل ــاتئ التوجيهيــة للجنــة بشــأن اعــدات التقــارير الدوريــة .وت ـ ا اللجنــة علــى الدولــة
ال رت أيضا لتقداها رتوتاا الكتابية على قالمة املسال واأل لة اليت طرحهـا الفريـا العامـ
ملـا ق ـ الـدورة .وترحـل بـالعرف الشــفوي الـ ي ألقـاا الويـد والتوضـيحات ا ضـايية ــا يف
ذلـــمل املعلومـــات الكتابيـــة الـــيت قـــدمى رتا علـــى األ ـ ـ لة الشـــفوية الـــيت طرحتـــها اللجنـــة
أ ناء احلوار.
 - 2وتالحظ اللجنة ويـد الدولـة ال ـرت ،الـ ي ترأ ـ السـيد جينتـاراف سليماييسـيوف،
نالــل وزيــر الضــمان ايجتمــاع ،والعمــ  ،وضــم ــ ل مــل ألتلــف الــوزارات واألجهــزة
احلكومية ومـل بع ـة ليتوانيـا الدا لمـة لـدم مكتـل األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األ ـرم
جبنيف .وتعرب اللجنة عل تقديراا للحوار ال ناء ال ي مت ب الويد واللجنة.

* اعتمدت اللجنة ا ا املالحظات يف تورهتا ال امنة واخلمس
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بـاء  -اجلوانل ا جيابية
 - 2ترحل اللجنة بالتقد ال ي أُحرز منـ نظراـا يف عـا  2111يف التقريـريل الـدوري
ال الـــــر والرابـــــع للدولـــــة ال ـــــرت  CEDAW/C/LTU/3و  )CEDAW/C/LTU/4يف اجـــــراء
ا صالحات التشريعية ،وبصفة اصة ،اعتمات ما يل:،
أ) التعــــديالت يف عــــام 2112 ،و  2112علــــى القــــانون اجلنــــال ،ومدونــــة
ا جراءات اجلناليـة برـرف تعزيـز يعاليـة التحقيـا يف ايعتـداء اجلنسـ ،علـى األطفـال والعنـف
ضــد املــرأة والعقوبــات املفروضــة علــى مــرتك ا ـ ا األيعــال ولزيــاتة الــدعم امل اشــر املقــد
لضحايا تلمل اجلرالم؛
ب) القانون بشأن املساعدة القانونية املضمونة مل الدولة ،يف عا 2112؛
ج) التعـــديالت الـــيت أُت لـــى يف عـــام 2112 ،و  2112علـــى قـــانون تكـــاي
الفرص ب املرأة والرج  ،بـدتراج أحكـا تلـز امل سـات العامـة وال لـديات بدعـدات الـ ام
والتــدابر الراميــة لضــمان املســاواة يف املعاملــة ب ـ النســاء والرجــال واتراج تلــمل التــدابر يف
اخل ط اي تراتيجية؛
ت)

قانون احلماية مل العنف العالل ،،يف عا 2111.

 - 5وترحل اللجنة باجلهوت اليت ب لتها الدولة ال رت يف ـ ي سسـ اطاراـا امل سـ،
والسيا  ،مل أج تسريع القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيـز املسـاواة بـ اجلنسـ  ،علـى
حنو اعتمات ال ام الوطنية التالية:
أ) ال نـــام الـــوطا ملنـــع العنـــف العـــالل ،وتـــوير املســـاعدة للضـــحايا للفتـــرة
2121-2112؛
ب) ال نـــــام الـــــوطا ملنـــــع ا ـــــاءة معاملـــــة األطفـــــال ومســـــاعدهتم للفتـــــرة
2115-2111؛
ج) ال نــام الــوطا بشــأن تكــاي الفــرص ب ـ النســاء والرجــال و ــة العم ـ
اخلاصة ب للفترة 2112.-2111
 - 6وترحـل اللجنــة صــاتقة الدولـة ال ــرت علــى الصـكول الدوليــة التاليــة أو انضــمامها
اليها يف الفترة املنقضية من النظر يف التقارير السابقة:
أ) ال وتوسول اي تياري يتفاقية منااضة التع يل وغرا مـل ضـروب املعاملـة
أو العقوبة القا ية أو الالانسانية أو املهينة ،يف عا 2112؛
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ب)
عا 2112؛

ايتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األشـــااص مـــل اي تفـــاء القســـري ،يف

ج)
عا 2111؛

اتفاقيــــة حقــــو األشــــااص ذوي ا عاقــــة وبروتوسو ــــا اي تيــــاري ،يف

ت)

اتفاقية عا  1161بشأن فض حايت انعدا اجلنسية ،يف عا .2112

جيم  -جمايت القلا الرليسية والتوصيات
ال ملان
 - 7تشــدت اللجنــة علــى تور الســل ة التشــريعية احلا ــم يف ضــمان التنفيــ الكامــ
لالتفاقيــة انظــر بيــان اللجنــة عــل عالقتــها بال ملــاني  ،ال ـ ي اعتمــد يف الــدورة اخلامســة
واألربع ـ  ،يف عــا  .) 2111وتــدعو ال ملــان ،وجــل وييتــها ،ياــاذ اخل ــوات الالزمــة
خبصوص تنفي املالحظات اخلتامية احلاليـة اعت ـارا مـل الوقـى احلاضـر وحـ يتـرة التقريـر
املق وجل أحكا ايتفاقية.
مدم رؤية ايتفاقية وال وتوسول اي تياري والتوصيات العامة للجنة
 - 1ترحل اللجنة باملعلومات اليت تفيـد بـأن مكمـة ليتوانيـا العليـا ا تشـهدت بايتفاقيـة،
و صوصا املاتة  2منها يف يا القضـية املدنيـة رقـم  )3K-3-199/2014يف  11نيسـان/أبري
 .2112وتالحظ اللجنة أيضا أنّ ايتفاقية وبروتوسو ا اي تياري أصـ حا متـاح ا ن علـى
موقــع اينترنــى التــابع لــوزارة الش ـ ون اخلارجيــة وتالحــظ أيضــا تعمــيم مالحظــات اللجنــة
اخلتامية على الوزارات والسـل ات واملنظمـات غـر احلكوميـة املعنيـة .مـع ذلـمل ،مـازال القلـا
يســاور اللجنــة لــنقي الــوع ،بايتفاقيــة عمومــا ،وبــا جراءات الــيت يــني عليهــا ال وتوســول
اي تياري بشأن ريع تعاوم انتهاسات حقو املرأة ،والتوصيات العامة الصـاترة عـل اللجنـة
وآرالها وتوصياهتا بشأن ال الغات الفرتية والتحقيقات.
-1

وتوص ،اللجنة الدولة ال رت القيا ا يل:،

نشر ايتفاقية وال وتوسول اي تياري والتوصيات العامة للجنـة والدعايـة
أ)
ا لدم ساية ي ات اجملتمع ،وتيسـر احلصـول علـى املعلومـات عـل آراء اللجنـة وتوصـياهتا
بشأن ال الغات الفرتية والتحقيقات ،ا يف ذلمل عل طريا برام بنـاء القـدرات املوجهـة
للمحام والقضاة واملدع العام وض اط الشرطة و الر املس ول عل انفاذ القانون؛
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ب) اذســاء وعــ ،النســاء قــوقهل وجــل أحكــا ايتفاقيــة و ـ اينتصــات
القانونية املتاحة على املستوي الوطا واحملل ،،ا يف ذلـمل عـل طريـا احلمـالت ا عالميـة
وو الط ا عال .
تعريف املساواة وعد التمييز
 - 11تالحظ اللجنة وجوت اطار قانوين وم س ،مت لكفالة املساواة واحلماية مل التمييـز
القالم على ش األ س ،ا يف ذلمل التمييز القـالم علـى اجلـنس وعلـى تواعـ ،جنسـانية .بيـد
أن مثة شواغ تساور اللجنة لعد سفاية ما يتيح قانون الفرص املتكاي ة للنسـاء والرجـال مـل
محاية للمرأة ضد األشكال املتعدتة أو املتدا لة مل التمييز القالم على العـر والسـل وا عاقـة
وغر ذلمل مل احلج  .وتشـعر اللجنـة بقلـا ـاص لعـد وجـوت قضـايا قانونيـة تن ـوي علـى
أشكال التمييز املتعدتة واملتدا لة.
 - 11وسـرّ اللجنــة الدولــة ال ــرت علــى تعــدي قوانينــها اخلاصــة نــع التمييــز وتكــاي
الفــرص ضــمانا حلمايــة تلــمل القــوان للمــرأة محايــة صــرأة مــل أشــكال التمييــز املتعــدتة
واملتدا لة.
امكانية اللجوء اىل القضاء وا ليات القانونية لتقدمي الشكاوم
 - 12تشعر اللجنـة بـالقلا مـل الفعاليـة احملـدوتة ملكتـل أمـ املظـات املعـا بتكـاي الفـرص
وعد بروزا ،وقلة عـدت الشـكاوم الـيت يعاجلهـا بشـأن التمييـز اجلنسـاين  12يف املالـة يقـط)
وعد وجوت بيانات تفصيلية عل التوزيـع ا قليمـ ،ـ ا الشـكاوم ونتـال معاجلتـها .وتشـعر
اللجنة بـالقلا أيضـا بشـأن التـأ ر يف تعـي أمـ املظـات اجلديـد املعـا بتكـاي الفـرص الـ ي
ظلى وظيفت شاغرة ألس ر مل تة أشهر) ،ولعد وجوت يروع اقليميـة ومليـة ـ ا املكتـل،
وللت يــا احملــدوت للعقوبــات ا تاريــة الـ ي يقــو بـ أمـ املظــات يف حــايت التمييــز اجلنســ،
واجلنساين ولقلة موارت املكتل املالية وال شرية.
 - 12وتوص ،اللجنة الدولة ال رت القيا ا يل:،
أ)

تعي أم املظات املعا بتكاي الفرص تون مزيد مل التلك ؛

ب) توعيـــة النســـاء بسـ ـ اينتصـــات املتاحـــة ـــل يف ريـــع الشـــكاوم ضـــد
انتهاسات حقوقهل وجل ايتفاقية؛
ج) مجع بيانات تفصيلية عل التوزيع اجلررايف للشـكاوم ضـد التمييـز اجلنسـ،
واجلنساين ونتال معاجلتها؛
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ت) انشاء يروع اقليمية ومليـة ملكتـل أمـ املظـات املعـا بتكـاي الفـرص مـل
أج تسهي ا تفاتة النساء مل دمات املكتل ع الدولة ال ـرت واتاحـة املـوارت املاليـة
وال شرية الكايية ل لك ،يـتمكل مـل تنفيـ وييتـ بالكامـ يف محايـة حقـو املـرأة وتعزيـز
املساواة ب اجلنس ؛
اـ) منح ايعت ار الواجل راء وتوصيات أم املظات عند اعتمات التشـريعات
أو صوغ السيا ات وال ام  ،و صوصا يف جمال املساوة ب اجلنس وحقو املرأة.
ا ليات الوطنية املعنية بالنهوف باملرأة
 - 12تالحظ اللجنـة مـع القلـا القـدر احملـدوت لوييـة و ـل ة الـوزارات الرليسـية وملسـتوم
مت يلها يف اللجنة املعنية بتكاي ال فرص بـ املـرأة والرجـ  ،والـيت ترصـد وتنسـا تنفيـ الـ ام
الوطنية املعنية بتكاي الفرص ب املرأة والرج ال نام الوطا) .ويساور القلا اللجنـة أيضـا
لـنقي عـدت املــوظف ال ـة عــامل ) وقلـة التمويـ املاصــي لوحـدة املســاواة بـ اجلنسـ
التابعــة لــوزارة الضــمان ايجتمــاع ،والعم ـ  ،والــيت تعم ـ ابــة أمانــة اللجنــة وتنف ـ بــرام
املســاواة ب ـ اجلنس ـ  ،عــالوة علــى غيــاب آليــات التنســيا الالزمــة لضــمان مراعــاة املنظــور
اجلنســاين علــى مســتوم ال لــديات .وتشــعر اللجنــة بــالقلا أيضــا ييمــا ةــي ال يعــة اجلنســانية
احملايدة لل نام الوطا وعـد سفايـة تقيـيم النتـال احملـرزة يف تنفيـ ا .وتالحـظ اللجنـة نقـي
التمويـ املاصــي للمنظمــات غــر احلكوميــة املعنيــة قــو املــرأة ومشــارسة اـ ا املنظمــات
احملدوتة يف تنفي ال نام الوطا.
 - 15وتوص ،اللجنة الدولة ال رت القيا ا يل:،
تعزيــز وييــة و ــل ة اللجنــة املعنيــة بتكــاي الفــرص ب ـ املــرأة والرج ـ
أ)
ومســـتوم مت يـ ـ الـــوزارات الرليســـية ييهـــا لكـــ ،تـــتمكل مـــل رصـــد وتنســـيا ال نـــام
الوطا بفعالية؛
ب) زياتة املوارت املالية وال شرية املاصصة لوحدة املساواة ب اجلنس ؛
ج) سفالــــة اصــــيي ســـ وزارة ميزانيــــة مــــدتة لضــــمان التنفيـــ الفعــــال
لل نام الوطا؛
ت) تقيــيم جوانــل احليــات ب ـ اجلنس ـ يف ال نــام الــوطا مــل حيــر أ راــا
احملتم وآ اراا التمييزية يف النساء ،مـل الناحيـة العمليـة ،بسـ ل عـد معاجلـة الالمسـاواة
القالمة أصالً ب اجلنس انظر التوصية العامة  ،21الفقرة )16؛
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اـ) سفالة رصد يعالية ال نام الوطا يف مج يع أقـاليم الدولـة ال ـرت ا ـتناتا
ألادات وم شرات مدتة زمنيا ومتديد ت يا ال نام الوطا ملا بعد عا 2112؛
و) متوي ـ املنظمــات غــر احلكوميــة املعنيــة قــو املــرأة متــويال ساييــا وزيــاتة
مشارستها يف تنفي ال نام الوطا.
امل سات الوطنية حلقو ا نسان
 - 16يف ح يوجد يف الدولة ال رت أم مظات برملاين وأم مظات معـا بتكـاي الفـرص
وآ ر معا باألطفال ،يدن اللجنة تشعر رغم ذلمل بالقلا لعد وجـوت م سـة وطنيـة حلقـو
ا نسان عمال بامل اتئ املتعلقة الة امل سات الوطنيـة املعنيـة بتعزيـز ومحايـة حقـو ا نسـان
م اتئ باريس).
 - 17وتوص ،اللجنة بأن تنشـ الدولـة ال ـرت ،يف ن ـا اطـار زمـا واضـح ،م سـة
وطنية مستقلة حلقو ا نسان عمال ـاتئ بـاريس وبـأن تتضـمل مهامهـا املسـال املتعلقـة
باملساواة ب املرأة والرج .
التدابر اخلاصة امل قتة
 - 11تكرر اللجنة اعراهبا اللجنة عل القلا بشأن عد اعتمات الدولـة ال ـرت تـدابر اصـة
م قتة لتعجي املساواة الفعلية ب املـرأة والرجـ  ،رغـم أنّ املـاتة  2مـل قـانون تكـاي الفـرص
ب املرأة والرج و ة عم ال نام الوطا بشأن تكاي الفرص بـ املـرأة والرجـ تنصـان
على اعتمات تدابر اصة م قتة يف حالة اقرار ال ملان تشريعات مدتة.
 - 11وتوص ،اللجنة ،على ضوء مالحظاهتـا اخلتاميـة السـابقة ،CEDAW/C/LTU/CO/4
الفقــرة  ) 12بــأن تعتمــد الدولــة ال ــرت تــدابر اصــة م قتــة لتعزيــز املســاواة الفعليــة بـ
النساء والرجال يف جمـايت سـالتعلي م والعمالـة واملشـارسة يف احليـاة العامـة ومعاجلـة وضـع
املرأة املستضعف يف مجيع اجملايت املشمولة بايتفاقية .وتوص ،اللجنة بتعدي قانون تكـاي
الفرص ب املرأة والرج برية ت سيط اجراء اعتمات وت يا تلـمل التـدابر .وهتيـل اللجنـة
بالدولة ال رت أن تضمل معرية مجيع املس ول ملفهو التدابر اخلاصة امل قتـة ،والتشـجيع
على ت يقها ويقا للماتة  ) 1 2مل ايتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم  25هب ا الشأن.
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القوالل النم ية
 - 21تكرر اللجنة ا عراب عل قلقها ي تمرار مواقف السل ة األبوية والقوالل اجلنسـانية
النم يــة املتأصــلة ييمــا ةــي اتوار املــرأة والرج ـ ومس ـ ولياهتما يف األ ــرة واجملتمــع ،والــيت
مازالــى تــنعكس يف و ــالط ا عــال  ،واملــوات التعليميــة ،وا تيــارات املــرأة التعليميــة التقليديــة
وموقفها املستضعف يف و العم وتفش ،العنف ضـد النسـاء .ويسـاور اللجنـة القلـا أيضـا
ي تمرار و الط ا عال يف نق قوالل من ية وصور مهينة للمرأة أحيانا ولعـد سفايـة رصـد
ومراق ة م ا ا الصور التم يلية.
 - 21وتوص ،اللجنة بأن تـدرج الدولـة ال ـرت القضـاء علـى القوالـل النم يـة للتمييـز
ب اجلنس باعت ارا جماي ذا أولوية لدم اعدات برنـام وطـا جديـد للمسـاواة بـ املـرأة
والرج و ة عم ا ا ال نـام  .وتوصـ ،اللجنـة أيضـا بـأن تسـتعرف الدولـة ال ـرت،
سأولويــة ،الكتــل واملــوات الدرا ــية جلميــع املراح ـ التعليميــة ،وازالــة القوالــل اجلنســانية
النم يــة ،يضــال عــل تشــجيع و ــالط ا عــال علــى عــرف صــور اجيابيــة للمــرأة ووضــعها
املتكاي مع وضع الرج يف احلياة العامة واخلاصة.
العنف ضد املرأة ا يف ذلمل العنف العالل،
 - 22يف ح ترحل اللجنة بالتوقيع على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكايحـة العنـف
ضد املرأة والعنف املزنيل يف حزيران/يوني  ،2112يدهنا تعرب عل قلقها ينتشـار العنـف ضـد
املرأة يف الدولة ال رت .وتأ ف اللجنة لعد اعتمات الدولة ال رت ا تراتيجية شـاملة للقضـاء
علــى سايــة أشــكال العنــف اجلنســ ،واجلنســاين ضــد املــرأة يف احليــاة العامــة واخلاصــة .وتشــعر
اللجنــة بــالقلا أيضــا بشــأن نقــي املعلومــات عــل تقيــيم تنفيـ اي ــتراتيجية الوطنيــة ملكايحــة
العنــف ضــد املــرأة  ،2112-2111والــيت تشــر اىل عــد سفايــة رصــد تنفيــ السيا ــات
والتــدابر وتقيــيم النتــال احملــرزة .سمــا تشــعر اللجنــة بــالقلا أيضــا لقلــة ال يانــات بشــأن أيعــال
العنف املرتك ة ضد املرأة اليت أُبلغ عنها أو مت التحقا منها أو مقاضـاهتا ونقـي املسـاعدة وقلـة
عدت أماسل ا يواء املتاحة للنساء ضحايا العنف.
 - 22و اذ ت سّر اللجنة بتوصـيتها العامـة رقـم  11بشـأن العنـف ضـد املـرأة ،يهـ ،سـر
الدولة ال رت على القيا ا يل:،
ا راع يف م ابقة التشريعات مع ايتفاقية والتصديا على اتفاقيـة جملـس
أ)
أوروبا بشأن منع ومكايحة العنف ضد املرأة والعنف املزنيل؛
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ب) اعتمــات ا ــتراتيجية ش ـ املة ،تكم ـ ال نــام الــوطا ملنــع العنــف العــالل،
وتوير املساعدة للضحايا للفترة  ،2121 - 2112بررف القضاء على ساية أشكال العنف
اجلنســ ،واجلنســاين ضــد املــرأة ،يف احليــاة العامــة واخلاصــة ،ووضــع آليــة منا ـ ة للتنســيا
والرصد ،أو تكليف آلية موجوتة نع مجيع أشكال التمييز ض د املرأة والقضاء عليها؛
ج) مجـــع ال يانـــات بشـــأن احلـــايت امل لـــغ عنـــها والـــيت جيـــري التحقيـــا ييهـــا
ومقاضــاهتا خبصــوص سايــة أشــكال العنــف املرتكــل ضــد النســاء والفتيــات ،وسليـ تلــمل
ال يانات ونشراا على حنو منتظم؛
ت) تــوير مراســز ملعاجلــة األزمــات ومراســز ا ــتق ال حلمايــة ومســاعدة مجيــع
النساء ضحايا العنف؛
اـ) ضمان التوزيع اجلرـرايف املنا ـل وتـوير عـدت مـل أمـاسل ا يـواء واتاحـة
طالفة مل اخلدمات للضحايا.
 - 22وتالحظ اللجنة مع التقدير اعتمات القانون اخلاص باحلماية مـل العنـف العـالل ،،الـ ي
يتناول العنف اجلنس ،واجلنساين ضـد املـرأة يف اطـار عالقـات العششـرة .وتالحـظ اللجنـة أيضـا
اعتمات ال نام الوطا ملنع العنف العالل ،وتـوير املسـاعدة للضـحايا للفتـرة ،2121-2112
وا عــدات اجلــاري خل ــة عمــ الفتــرة  ،2116-2112وانشــاء يريــا عامــ مشــترل بــ
امل ســات ليقــو بتنســيا احلمايــة مــل العنــف العــالل .،ولكنــها مــع ذلــمل تشــعر بــالقلا هــاا
احملايدة اجلنسانية للتشريعات والسيا ات ذات الصلة ،واليت ت ر يف تنفي اا الفعلـ،؛ وسـ لمل
هاا عـد سفايـة اخلـدمات املتاحـة ،وقلـة رصـد وانفـاذ أوامـر احلمايـة املفروضـة علـى مـرتك
العنــف واافــاف عــدت املالحقــات واألحكــا القضــالية الصــاترة يف قضــايا العنــف العــالل.،
وتشـعر اللجنـة بـالقلا أيضــا ل يـراط يف اللجـوء اىل اجـراء التســوية باملصـاحلة لضـحايا العنــف
العالل ،ويحتمال وضع م دأ املصاحلة يف ا جراءات اجلنالية .سمـا تشـعر اللجنـة بـالقلا لعـد
هرمي ايغتصاب الزوج ،هراا صرأا.
 - 25وسر اللجنة الدولة ال رت على القيا ا يل:،
ضمان مراعاة ايعت ارات اجلنسانية يف تنفي القـانون اخلـاص باحلمايـة مـل
أ)
العنف العالل ،والسيا ات ذات الصلة؛
ب) انفــاذ ايمت ــال ألوامــر احلمايــة املفروضــة علــى مــرتك العنــف العــالل،
ورصدا على حنو يعال؛
ج)
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ت) التوقف عل ات اع اجـراء املصـاحلة لضـحايا العنـف العـالل ،وايمتنـاع عـل
اعتمات و اطة املصاحلة يف ا جراءات اجلنالية ،حير اكل أن تـ تي اـ ا ا جـراءات اىل
زياتة ا تضعات النساء ضحايا العنف؛
اـ)

تعدي القانون اجلنال ،مل أج هرمي ايغتصاب الزوج ،صراحة.

ايهار بالنساء وا ترالل ال راء
 - 26تشــعر اللجنــة بــالقلا لعــد وجــوت تشــريعات وا ــتراتيجيات شــاملة ملكايحــة ايهــار
باألشااص ،و صوصـا النسـاء واألطفـال ،وألن الدولـة ال ـرت مازالـى بلـد مصـدر ومـرور
عــابر ومقصــد للنســاء واألطفــال الـ يل يتعرضــون لالهــار برــرف ا ــترال م جنســيا .وتشــعر
اللجنــة بــالقلا أيضــا يافــاف عــدت املالحقــات القضــالية وا تانــات الصــاترة ضــد ايهــار
باألشــااص ،وقلــة تــدريل املــوظف املس ـ ول عــل انفــاذ القــانون علــى مراعــاة ايعت ــارات
اجلنسانية يف التحقيا يف قضايا ايهـار باألشـااص ،وعـد وجـوت بيانـات تفصـيلية مسـتكملة
عل ا ا ايهار .وتأ ف اللجنة لعد وجوت معلومات وبيانات عل مدم انتشـار ال رـاء ولقلـة
التدابر اليت تتا اا الدولة ال ـرت مـل أجـ فـض ال لـل علـى ال رـاء واتاحـة يـرص بديلـة
مدرة للد للنساء الراغ ات يف التوقف عل ار ة ال راء.
 - 27وتوص ،اللجنة الدول ال رت القيا ا يل:،
اعتمــــات تشــــريعات شــــاملة و يا ــــات ملكايحــــة ايهــــار باألشــــااص،
أ)
و صوصاً النساء واألطفال ،وضمان التعرت بشك منا ل على اوية الضحايا ومـنحهم
محاية ومساعدة ساييت ؛
ب)

ضمان مقاضاة مرتك ايهار باألشااص ومعاق تهم على حنو يعال؛

ج) بناء قدرة املوظف املس ول عل انفاذ القانون ل يـيهم ضـ اط الشـرطة،
وموظفو ايتعاء العا والقضاء ،واملس ولون عل ا جرة ،والعاملون يف اجملال ايجتمـاع،،
تناول ش ون ضحايا ايهار باألشااص؛
ييما يتعلا راعاة ايعت ارات اجلنسانية يف
ت) ضـــمان ا ـــتفاتة النســـاء والفتيـــات ضـــحايا ايهـــار مـــل ا لرعايـــة ال يـــة
واملساعدة القانونية واملشورة النفسانية ،ومل برام التأايـ واعـاتة اينـدماج يف اجملتمـع،
بصرت النظر عل قدرهتل أو ا تعداتال ل تيء بالشهاتة ضد املتجريل باألشااص؛
اـ) يرف جزاءات منا ة على املوظف املس ول عـل انفـاذ القـانون املـدان
يف قضايا ايهار باألشااص؛
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و) معاجلــة األ ـ اب األصــلية لالهــار باألشــااص و ار ــة ال رــاء مــل ــالل
تعزيز اجلهوت الراميـة لتـوير يـرص التعلـيم واألنشـ ة املـدرة للـد للنسـاء والفتيـات ـا
يقل مل ا تضعايهل وا ترال ل؛
ز)
على ال راء.

ااــاذ تــدابر منا ـ ة ملكايحــة ا ــترالل ال رــاء ،ــا يف ذل ـ مل هــرمي ال لــل

املشارسة يف احلياة العامة واحلياة السيا ية
 - 21ت ا اللجنـة علـى الدولـة ال ـرت يرتفـاع النسـ ة امل ويـة للنسـاء العـامالت يف اخلدمـة
املدنية لديها وألن امرأت تشرالن ا ن مل مناصل الدولة العليا ال ال ة .ولكـل اللجنـة تشـعر
رغم ذلمل بالقل ا لعد ت يـا أي تـدابر اصـة سجـزء مـل ا ـتراتيجية شـاملة لتعجيـ بلـوغ
مساواة حقيقية ب املرأة والرج يف احلياة العامـة واحليـاة السيا ـية ،ولتعزيـز مشـارسة النسـاء
مل الف ات املستضعفة م الريفيات والنساء مـل األقليـات العرقيـة واملعوقـات يف احليـاة العامـة
واحليـاة السيا ـية .ويســاور اللجنــة القلــا أيضــا مـل التمييــز اجلنســاين ضــد النســاء السيا ــيات
نتيجة للقوالل النم ية السالدة.
 - 21اتســاقا مــع التوصــية العامــة رقــم  22بشــأن مشــارسة النســاء يف احليــاة السيا ــية
واحلياة العامة ،سر اللجنة الدولة ال رت على القيا ا يل:،
اعتمات تدابر اصة م قتة ،وجل الفقرة  )1 2مل ايتفاقية والتوصـية
أ)
العامــة رقــم  25الصــاترة عــل اللجنــة ،ــا يف ذلــمل اعتمــات أ ــلوب احلصــي ،لزيــاتة
مشــارسة النســاء يف احليــاة العامــة واحليــاة السيا ــية ،و صوصــا الريفيــات والنســاء مــل
األقليات العرقية واملعوقات؛
ب)

اااذ التدابر الالزمة ل لتالي مل القوالل النم ية ضد السيا يات.

اجلنسية
 - 21تالحظ اللجنـة مـع القلـا أ ّن التشـريعات الوطنيـة اخلاصـة باجلنسـية تـ ر ـل يا علـى
النســاء والفتيــات ،يهــ ،ي هيــز مــنح اجلنســية تلقاليــا ل طفــال املولــوتيل يف أراضــ ،الدولــة
ال رت باء عدا ،اجلنسية مـل غـر املقـيم بصـفة تالمـة يف ليتوانيـا .وتشـعر اللجنـة بـالقلا
أيضا للوضع القانوين جلنسية األطفال مل مجاعة ”الروما“.
 - 21وتشج ع اللجنة الدولة ال رت على م ابقة تشريعاهتا الوطنية اخلاصة باجلنسية مـع
اتفاقيــة عــا  1161بشــأن فــض حــايت انعــدا اجلنســية ،و صوصــا عــل طريــا مــنح
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اجلنسية تل قاليا جلميع األطفال املولوتيل يف ليتوانيا ،ل ييهم أطفـال مجاعـة ” الرومـا“ ،ـل
يص حون الي عدا ،اجلنسية.
التعليم
 - 22أقرت اللجنـة بدصـالحات املنـه الدرا ـ ،الـوطا للتعلـيم األ ا ـ ،ا لزامـ ،،والـيت
تشـم تــدابر للنــهوف باملســاواة بـ اجلنسـ  .ومــازال القلــا يســاور اللجنــة بشــأن القوالــل
النم ية اجلنسانية واحلواجز ا يكلية اليت ت ر ل يا على التحا الفتيـات يف اجملـايت التعليميـة
واملهنيــة غــر التقليديــة؛ والقوالــل النم يــة املت عــة يف الكتــل املدر ــية؛ وعــد وجــوت تعلــيم
منا ــل بشــأن الصــحة واحلقــو اجلنســية وا فابيــة؛ واافــاف عــدت النســاء الــالغ يشــرلل
وظالف اتارية يف امل سات التعليمية ووظالف التـدريس .وتشـعر اللجنـة بـالقلا أيضـا بشـأن
احلـــا يتيـــات مجاعـــة ”الرومـــا“ يف مـــدارف أو صـــفوت ترا ـــية اصـــة ،وارتفـــاع معـــدل
انق اعهل التعليم ايبتدال ،واافاف معدل مواظ تهل يف املدارف.
 - 22وتوص ،اللجنة الدول ة ال رت القيا ا يل:،
القضــاء علــى القوالــل النم يــة واحلــواجز ا يكليــة الــيت اكــل أن تعــو
أ)
التحا الفتيات باملياتيل التعليمية واملهنية غر التقليدية يف ساية املراح التعليمية؛
ب) النظر يف اعتمات تدابر اصـة م قتـة لتعجيـ تعـي النسـاء يف امل سـات
األساتا يــة ،مــل ذلــمل م ـ ال ،سديــد أاــدات واضــحة وأطــر زمنيــة لتعزيــز تعــي النســاء يف
الوظالف ا تارية يف امل سات التعليمية؛
ج)

مراجعة مجيع الكتل الدرا ية زالة القوالل النم ية منها؛

ت) اتاحــة تعلـــيم ماللــم ومنا ـــل حســل الســـل لل نــات واألويت ملواضـــيع
الصحة واحلقو اجلنسية وا فابية ،ا يشـم السـلول اجلنسـ ،املسـ ول ،لرـرف تفـاتي
حايت احلم لدم املرااقات وا صابة باألمراف املنقولة جنسيا؛
اـ) مواصلة اجراء ا صالحات القانونية والسيا ية تاحة متتع مجيـع الفتيـات
باحلا يف التعليم ،وتو يا ل لوغ ا ا الراية ،ضمان احلا بنـات وأويت مجاعـة ” الرومـا“ يف
صــفوت الدار ــة ايبتداليــة العاتيــة عوضــا عــل احلــاقهم باملــدارف أو الصــفوت الدرا ــية
ل طفال ذوي ايحتياجات اخلاصة؛
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فض املعدل املرتفع ينق اع بنات مجاعة ” الروما“ عل التعليم ايبتـدال،،
و)
وااـاذ تــدابر يعالـة لضــمان مواظ تــهل علـى الــدوا يف املــدارف وزيـاتة التحــاقهل رحلــة
التعليم ال انوي بتدابر م املنح الدرا ية وتوير الكتل الدرا ية جمانا.
العمالة
 - 22تالحــظ اللجنــة اافــاف يجــوة األجــور ب ـ اجلنســ مــل  22.6يف املالــة يف عــا
 2117اىل  11.1يف املالــة يف عــا  .2111ولكــل اللجنــة تشــعر رغــم ذلــمل بــالقلا بشــأن
ال تمييز األيق ،والعموتي الوا ع بـ املـرأة والرجـ يف ـو العمـ ؛ وقلـة مشـارسة املـرأة يف
العمالـة ) ٪62؛ وعـد تـوير املشـورة للفتيـات والنسـاء خبصـوص اخليـارات التعليميـة واملهنيــة
غــر التقليديــة واخليــارات الوظيفيــة؛ وعــد تنفيــ م ــدأ ”املســاواة يف األجــر مقابــ العمــ
املتساوي القيمة“ .وتشعر بالقلا أيضا يرتفاع معدل ال الـة لـدم املهـاجرات ونسـاء مجاعـة
”الروما“ واألمهات الـالغ يـرب أطفـا ل فـرتال والنسـاء املتقـدمات يف السـل واملعوقـات.
وتأ ف اللجنة ملالحظة ا تمرار اافاف النس ة امل وية للرجال املسـتفيديل مـل اجـازة األبـوة.
سما تشعر ال لجنة بالقلا أيضا لعد تنفي توصـيتها السـابقة بتعـدي قـانون تكـاي الفـرص بـ
ـط املسـاواة ا لزاميـة مـل جانـل أربـاب العمـ مـل الق ـاع العـا
املرأة والرجـ بتنفيـ
واخلاص.
 - 25وتوص ،اللجنة الدولة ال رت بالقيا ا يل:،
ااــاذ تــدابر اصــة للقضــاء علــى التمييــز األ يقــ ،والعمــوتي ب ـ املــرأة
أ)
والرجــ يف ـــو العمــ  ،ـــا يف ذلـــمل تـــدابر اصـــة م قتـــة لتعزيـــز ا ـــتفاتة النســـاء،
و صوصــا الشــابات ،مــل مجيــع أشــكال العمالــة واملهــل ،وســدير تشــريعاهتا و يا ــاهتا
الوطنية لتعزيز تكاي الفرص واملساواة يف معاملة النساء يف العم واملهنة؛
ب) اعــدات بــرا م الــدعم املوج ـ رشــات الفتيــات والنســاء بشــأن اخليــارات
التعليمية واملهنية غر التقليدية واخليارات الوظيفية يف جمايت سالعلو والتكنولوجيات؛
ج) ضـمان يعاليـة تنفيـ أحكـا مدونــة العمـ ييمـا يتعلـا باملسـاواة يف األجــر
مقاب العم املتساوي القيمة ،وذلمل أيضا مـل ـالل عمليـات التفتـييف يف أمـاسل العمـ
ويرف اجلزاءات ،ومعاجلة الفعالية احملدوتة ل حكا اخلاصة بـاألجور ،ي ـيما عـل طريـا
محالت التوعية العامة يف اطار راب ات أرباب العم ونقابات العمال يف الدولة ال رت؛
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ت) العم على اتماج النسـاء مـل الف ـات املستضـعفة ،ـل يـيهم املهـاجر ات،
ونســاء مجاعــة ” الرومــا“  ،واألمهــات الوحيــدات ،واملســنات واملعوقــات ،يف ــو العم ـ
ومشارستهل الفعلية يي ؛
اـ) اي تمرار يف ب ل اجلهوت الرامية لضمان التوييا ب املس وليات األ ـرية
واملهنية وتعزيـز املسـاواة يف تقا ـم املهـا املزنليـة واأل ـرية بـ املـرأة والرجـ  ،ـا يشـم
اجيات احلوايز لتشجيع الرجال على اي تفاتة مل اجازة األبوة وضمان توير مرايا يسـرة
التكلفة والتناول لرعاية ال ف ؛
و) تعــدي قــانون تكــاي الفــرص ب ـ املــرأة والرج ـ تراج ــط املســاواة
ا لزامية يف ق اع ،العم العا واخلاص ،ا يشـم أيضـا تر يـة املسـال اخلاصـة بـاألجور
والسيا ات املاللمة ل رة.
الصحة
 - 26تشعر اللجنة بالقلا بشأن القانون ال ي يقصد بـ تقييـد ا جهـاف القـانوين واملـأمون
واحلصــول علــى و ــال منــع احلم ـ  .ويســاوراا أيضــا قلــا شــديد بشــأن األحكــا الــيت هيــز
ار ــة ا جهــاف والتعقــيم القســري ضــد النســاء املصــابات بدعاقــات ذانيــة تون اذن مــل
القضاء .وتأ ف اللجنة لعد اعتمـات القـانون املـنظّم للصـحة ا فابيـة حـ ا ن ولعـد تـوير
اعانات املعونة ملعاجلة الصحة ا فابية ،على الرغم مل ارتفاع معدل العقم يف الدولة ال رت.
 - 27وتوص ،اللجنة الدول ال رت بالقيا ا يل:،
اي متنـــاع عـــل اعتمـــات قـــوان أو تعـــديالت ترمـــ ،لتقييـــد حـــا املـــرأة يف
أ)
ا جهــاف القــانوين واملــأمون ،وعوضــا عــل ذلــمل ،اعتمــات القــوان املعلقــة بشــأن الصــحة
ا فابية واملساعدة ال ية على ا فاب؛
ب) ضمان امكانية حصول النساء والفتيات ،و صوصا الريفيـات مـل بينـهل،
على و ال منع احلم احلدي ة بتكلفة يسرة؛
ج) التحقا مل ايتعاءات غر املو قة مار ـة ا جهـاف والتعقـيم القسـري
ضد النساء املصابات بدعاقات ذانيـة يف م سـات الرعايـة ووضـع بروتوسـويت لضـمان
ايمت ال لالشتراط القانوين باحلصول على اذن مـل القضـاء يف تلـمل احلـايت والتأسـد مـل
معاق ة مرتك ا ا اينتهاسات القانونية.
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النساء الريفيات واملسنات وذوات ا عاقة
 - 21تالحظ اللجنـة الدرا ـة الـيت أجرهتـا وزارة الضـمان ايجتمـاع ،والعمـ حلالـة النسـاء
الريفيــات واملســنات وذوات ا عاقــة والف ــات احملرومــة األ ــرم مــل النســاء بنــاء علــى توصــية
اللجنــة  ،CEDAW/C/LTU/CO/4الفقــرة  .)21وتشــعر اللجنــة بــالقلا بشــأن ارتفــاع مســتوم
ــر الفقــر ال ـ ي تتعــرف ل ـ النســاء الريفيــات وضــعف مت يلــهل يف عمليــات ااــاذ القــرار،
وا ـتفاتهتل احملـدوتة مــل اخلـدمات ،ـا يف ذلــمل اي ـتفاتة مـل مالجـ ايـواء ضـحايا العنــف
العالل .،وتشعر اللجنة بالقلا أيضا بشأن مشكلة ”تأنير الشياو ة“ ،وارتفاع عـدت النسـاء
الوحيــدات يف أو ــاط الســكان املســن وعــد وجــوت مراســز ساييــة لرعايــة املســن الــيت تلـ
احتياجــات النســاء املســنات ،و صوصــا املســنات الوحيــدات والنســاء الــالغ يفتقــرن للــدعم
األ ــري .وتشــعر اللجنــة بــالقلا مــل تعــدت أشــكال التمييــز ال ـ ي تتعــرف ل ـ النســاء ذوات
ا عاقة ،ا يف ذلمل التمييز يف احلصـول علـى التعلـيم والعمـ والرعايـة الصـحية واملشـارسة يف
احلياة السيا ية ،وارتفاع معدل العنف ضدال وعد توير دمات متاصصة لضحاياا.
 - 21وتوص ،اللجنة الدو ل ال رت بالقيا ا يل:،
وضـع يا ــات وبــرام شــاملة لرـرف متكـ النســاء الريفيــات اقتصــاتيا
أ)
و يا ـــيا وضـــمان ا ـــتفاتهتل مـــل الرعايـــة الصـــحية والتعلـــيم واخلـــدمات ،ـــا يف ذلـــمل
ا تفاتهتل مل مالج ايواء ضحايا العنف العالل،؛
ب) ويقا للتوصية العامة رقم  27الصاترة عـل اللجنـ ة بشـأن املسـنات ومحايـة
حقوقهل ا نسانية ،مـنح ااتمـا ـاص للوضـع الضـعيف للنسـاء األسـ ـنا ،و صوصـا
املسنات ،واعدات التدابر الالزمة ملعاجلة وضـعهل الصـح ،وايقتصـاتي والعـاطف ،معاجلـة
ساييــة مــل أج ـ هنــل وقــوعهل يريســة للفقــر واينعــزال وضــمان تــوير مراســز الرعايــة
للمسن ب رية تل ية احتياجات املسنات ،و صوصا الوحيدات منهل والنساء الالغ يفتقـرن
للدعم األ ري؛
ج) مراجعة تشريعاهتا اخلاصة كايحة التمييز لضمان منع التمييز علـى أ ـاف
ا عاقــة يف اجملــال العــا واخلــاص ،وســ لمل ضــمان تــوير ــ اينتصــات واجلــزاءات
وآليات ريع الشـكاوم للمعوقـ ات ،ـا يشـم القضـايا الـيت تن ـوي علـى أشـكال التمييـز
املتعدتة واملتدا لة؛
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ت) اااذ اجراءات اصة ملعاجلة العنف ضد النساء ذوات ا عاقـة مـل ـالل
اتاحــة مالج ـ ا يــواء الــيت يتيســر الوصــول اليهــا و ــوط ايتصــال امل اشــر علــى مــدار
الساعة لدعم ضحايا العنف ،وتدريل ض اط الش رطة وتوعيتهم بشأن ا ا العنف.
الزواج والعالقات األ رية
 - 21تشــعر اللجنــة بــالقلا بشــأن التعــدي املقتــرا للد ــتور ،وال ـ ي يرمــ ،لقصــر تعريــف
األ رة على املتزوج ل أف وا طفال واحدا على األق  .وتشعر بالقلا أيضـا لتعـدي القـانون
املدين ال ي اعتمد يف حزيران/يوني  2111بشأن السل القانونية للرضا بـالزواج ،الـ ي يـني
على أن جيوز للمحكمة ،بنـاء علـى طلـل شـاي يعتـز الـزواج ق ـ ـل ال امنـة عشـرة ،أن
افــض لـ الســل القانونيــة للرضــا بــالزواج ــا ي يزيــد علــى ــنت  ،وأنـ جيــوز للمحكمــة أن
تسمح لشاي بالزواج ق بلوغ ل السات ة عشرة يف حالة احلم .
 - 21وتشجع اللجنة الدولة ال رت على القيا ا يل:،
ايمتنــاع عــل اعتمــات تعريــف األ ــرة املقيــد والقيــا برصــد يعــال أل ــر
أ)
التعدي املقترا على ش أشكال األ ر ،ويقا ملا تقـرا التوصـية العامـة رقـم  21خبصـوص
املساواة يف الزواج والعالقات األ رية؛
ب) ا لراء األ حكـا التمييزيـة لتعـدي القـانون املـدين تون اب ـاء ،والـيت افـض
السل القانونية للرضا بالزواج.
اعالن ومنهاج عم بيج
 - 22تدعو اللجنة الدولة ال رت اىل اي تفاتة مل اعالن ومنهاج عمـ بـيج يف بـ ل
جهوتاا الرامية لتنفي أحكا ايتفاقية.
األادات ا منالية ل ل فية واطار التنمية ملا بعد عا 2115
 - 22تدعو اللجنة اىل اتماج املنظور اجلنساين ،ويقا ألحكـا ايتفاقيـة ،يف مجيـع اجلهـوت
الرامية لتحقيا األادات ا منالية ل لفية ويف اطار التنمية ملا بعد عا .2115
النشر
 - 22تـ سّر اللجنــة بــالتزا الدولــة ال ــرت بالتنفي ـ املســتم ر واملنــتظم ألحكــا ايتفاقيــة.
وس ها على منح ااتمامها األويل لتنفي ا ا املالحظات والتوصيات اخلتامية مـل ا ن وحـ
تقدمي التقرير الدوري التايل .ل ا ت لل اللجنة نشر املالحظات اخلتامية يف الوقـى املنا ـل،
باللرــة اللرــات) الرليــة للدولــة ال ــرت ،علــى امل ســات ذات ال صــلة يف سايــة األصــعدة
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الــوطا منــها وا قليمــ ،واحمللــ ،)،ومنــها علــى وجــ اخلصــوص امل ســات احلكوميــة
والوزاريـة وال ملانيـة والقضـالية ،لـتمك تنفيـ اا بالكامـ  .وتشـجع الدولـة ال ـرت علـى
التعاون مع مجيع أصـحاب املصـلحة املعنـي  ،ـا يشـم راب ـات أربـاب العمـ  ،ونقابـات
العمال ،ومنظمات حقو ا نسان واملنظمات النسالية ،واجلامعات وم سات ال حـو،،
وو الط ا عال  .وتوص ،أيضا بنشر مالحظاهتـا اخلتاميـة يف شـك منا ـل علـى مسـتوم
اجملتمعــات احملليــة ،لرــرف متك ـ تنفي ـ اا .وت لــل اللجنــة ،با ضــاية اىل ذلــمل ،مواصــلة
الدولة ال رت نشر ايتفاقية وبروتوسو ا اي تياري وايجتـهاتات القضـالية ذات الصـلة،
يضال عل التوصيات العامة الصاترة عل اللجنة ،وذلمل على مجيع أصحاب املصلحة.
التصديا على املعاادات األ رم
 - 25تالحظ اللجنة أن انضما الدولة ال رت اىل صكول حقو ا نسان الدولية التسعة
الرليسية  )1مل شأن أن يعزز مت تع املرأة قو ا نسان واحلريات األ ا ية يف مجيع جوانـل
احليـاة .وبالتــايل يهـ ،تشــجع الدولـة ال ــرت علــى النظـر يف التصــديا علـى ايتفاقيــة الــيت ت
تنضم اليها بعد ،وا ،ايتفاقية الدولية حلماية حقو مجيع العمال املهاجريل وأيرات أ رام.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 26ت لل اللجنـة مـل الدولـة ال ـرت أن تقـد  ،يف غضـون عـام  ،مالحظـات يـة
عل اخل وات اليت ااـ هتا لتنفيـ التوصـيات الـوارتة يف الفقـرات  15أ) و ج) و اــ)،
والفقرت  22ب) و ت) امل سورة أعالا.
اعدات التقرير املق
 - 27تـــدعو اللجنـــة الدولـــة ال ـــرت اىل تقـــدمي تقريراـ ـا الـــدوري الســـاتف يف متـــوز/
يولي 2111.
 - 21وت لل اللجنة مل الدولة ال رت أن تت ع ” امل اتئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير
وجــل أحكــا املعااــدات الدوليــة حلقــو ا نســان ،ــا يف ذلــمل امل ــاتئ التوجيهيــة بشــأن
الو الا األ ا ية املوحدة والو الا اخلاصة باملعاادة بعينها“  HRI/MC/2006/3و .)Corr.1
__________
 )1العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقو ايقتصــاتية وايجتماعيــة وال قاييــة ،والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقو املدنيــة
والسيا ية ،وايتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـري ،واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييز ضد املرأة ،واتفاقيـة منااضـة التعـ يل وغـرا مـل ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القا ـية أو الالانسـانية أو
املهينــة ،واتفاقيــة حقــو ال ف ـ  ،وايتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــو مجيــع العمــال املهــاجريل وأيــرات أ ــرام،
وايتفاقية الدولية حلماية مجيع األشااص مل اي تفاء القسري ،واتفاقية حقو األشااص ذوي ا عاقة.
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